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Či slnko pečie, či praská mráz
AMAVET je tu pre všetkých vás,

Pre mládežníkov, dobrovoľníkov...

Radosť počas vianočných sviatkov
Pokoj a mier do vášho domu

Prajeme vám 

Ľudmila Martinická
Šéfredaktorka

arevue@amavet.sk

Úvodné slovo Sekretariát informuje

Zo života sekretariátu

Pripravujeme...
! projekt pre mladých ľudí z krajín V4, Juniorinternet 2007,
! účasť na medzinárodnej mládežníckej výmene vo Francúzsku,
! mládežnícku výmenu podporenú Programom MLÁDEŽ s názvom Give it up 4 

Youth!!

Prebieha…
! súťaž o nové logo AMAVETu,
! príprava publikácie k dvadsiatemu výročiu svetovej mládežníckej organizácie 

MILSET.

Máme za sebou…
! prezentáciu AMAVETu na podujatí „Daj vedieť, že si“ v Bratislave v dňoch 13. - 15. 

októbra 2006, ktoré organizovala Rada mládeže Bratislavského kraja,
! odovzdanie klubovej dokumentácie a podujatí klubov a sekretariátu na MŠ SR,
! Festival vedy a techniky 2006,
! účasť na CMS (Contact making seminar) vo Francúzsku,
! p r e z e n t á c i u  A M A V E T u  n a  p o d u j a t í  J U V Y R ,

školenie klubov AMAVETu.
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Sekretariát informuje

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2006

...očami účastníkov

I.
Je december, krátko po skončení FVaT, no stále v sebe cítim ten „amaveťácky“ pocit, že som sa 

zúčastnila jedinečnej súťaže.
Keď som v prvý deň prišla s kamarátmi a východniarskymi účastníkmi autobusom do budovy 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, bola som plná očakávania a napätia, ako to celé vlastne 
prebehne. Ako ostatní účastníci (no, medzi nami, už aj teraz známi víťazi), aj ja som si nainštalovala svoj 
projekt na výstavný panel. A čakala som. No našťastie nie dlho  z každej chodby vychádzali porotcovia, 
profesori a študenti, ktorí boli zvedaví na naše projekty. Niektoré zaujali viac, iné menej, no myslím, že 
nikto nemohol byť sklamaný.

Druhý deň sa niesol takisto v príjemnej atmosfére a po chodbách som registrovala šuškanie  kto bude 
čo robiť na kultúrnom večeri, resp. programe. Rôzne mestá si prichystali naozaj jedinečné a pekné 
programy, no energickosťou kypela najmä Spišská Nová Ves. Musím uznať, že i organizátori festivalu 
pre nás pripravili zaujímavý program, na ktorom sme sa i pobavili.

Všetky štyri dni mohli účastníci navštevovať prednášky s odborníkmi a naučiť sa niečo nové.
Posledný deň bol však smutnejší, pretože vzniknuté priateľstvá a známosti sa museli rozísť, vrátiť sa 

späť domov, do všetkých možných kútov Slovenska. Tento deň bol však hlavne slávnostný, lebo sa 
udeľovali ocenenia najlepším projektom. A na záver spoločná fotografia.

Henrieta Hubináková
Účastníčka FVaT 06, projekt Výskum snehu

Piešťany

V dňoch 23. - 26.11. 2006 sa náš AMAVET klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch zúčastnil 
Festivalu vedy a techniky v Bratislave. Klub reprezentovalo 17 súťažiacich a spolu sme vytvorili 11 
súťažných tímov. Okrem nás boli na festivale amaveťáci z celého Slovenska, i hostia zo zahraničia. 
Festivalu sa zúčastnili súťažiaci z Českej republiky, zo Španielska, z Poľska a Belgicka.

Napriek začiatočným obavám, tréme a miernym jazykovým bariéram sa nám časom podarilo spolu 
vytvoriť veľmi dobrý kolektív. Mala som tu možnosť nadviazať veľa nových priateľských kontaktov 
nielen so študentmi našej školy, ale aj s mnohými ďalšími kamarátmi z rôznych iných škôl a klubov. 
Festival mi dal príležitosť ukázať výsledky svojho výskumu, ale aj obdivovať experimenty a poznatky 
iných kolegov, ktorí sa podľa mňa ukázali ako super odborníci, každý v tej svojej oblasti záujmu.

Na tomto podujatí som sa ja ako prváčka zúčastnila prvýkrát. Z môjho pohľadu je Festival super 
akcia. Z tohto podujatia som si odniesla veľmi veľa užitočných informácií zo všetkých možných odborov 
vedy, ale hlavne veľa nových zážitkov.

Jednotlivé projekty sme prezentovali na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Každý súťažný tím 
mal svoj stánok s prideleným poradovým číslom. Za registráciou a inštaláciou projektov nasledovalo 
slávnostné otvorenie, na ktorom sme sa dozvedeli akí sme šikovní a múdri a potom nastal čas obhajoby 
našich prác pred jednotlivými členmi hodnotiacej komisie. Niekedy nám dala diskusia zabrať, inokedy to 
bola príjemná výmena názorov.

Počas štyroch dní strávených na Prírodovedeckej fakulte UK sme sa zúčastnili aj mnohých 
zaujímavých podujatí, medzi ktoré patrili chemická show, exkurzia na Ústave informatiky SAV, 
prednáška Kúzelná supravodivosť v Prírodovednom múzeu či rôzne iné odborné prednášky, medzi 
ktorými si každý mladý vedec určite našiel to svoje.

Večery sme mali vždy vyplnené pestrým kultúrnym programom. Hneď v prvý večer bolo pre nás 
pripravené vystúpenie komorného orchestra Technik, detského folklórneho súboru Čečinka a 
pantomimické predstavenie skupiny Deto. Druhý večer každý zúčastnený kolektív prezentoval svoj 
región krátkou scénkou, spevom, tancom a podobne.
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pripravené vystúpenie komorného orchestra Technik, detského folklórneho súboru Čečinka a 
pantomimické predstavenie skupiny Deto. Druhý večer každý zúčastnený kolektív prezentoval svoj 
región krátkou scénkou, spevom, tancom a podobne.

Posledný, sobotňajší večer bol spojený s prehliadkou mesta Bratislava. Naše pani profesorky 
nevybrali žiadne obchodné centrum, namiesto toho sme večer venovali prehliadke historického jadra 
Bratislavy. Prešli sme popod Michalskú bránu, obzreli sme si Prezidentský palác, SND, Primaciálny 
palác, Dóm sv. Martina aj kúsok vianočných trhov.

Keďže Bratislava už naplno dýcha vianočnou atmosférou, mali sme možnosť vidieť aj nádhernú 
vianočnú výzdobu. Aj keď spočiatku sme sa cítili ukrivdení, že nejdeme do žiadneho obchodného centra, 
potom sa nám tento výlet začal pozdávať, a myslím si, že v každom z nás táto prehliadka niečo zanechala.

Ubytovaní sme boli v Inštitúte pre verejnú správu. Aj tu sme zažili mnoho zážitkov, na ktoré budeme 
určite dlho spomínať.

Na Festivale sa mi páčil prístup kompetentných k nám, ich priateľské správanie a dobrá organizácia 
celého podujatia.

Festival bol ukončený slávnostným vyhodnotením, z ktorého si naše Gymnázium odnieslo cenu 
Dekana Prírodovedeckej fakulty UK pre najlepšiu školu. Boli sme proste super!

Odchádzala som domov obohatená o mnoho nových skúseností, zážitkov a kamarátov. Veľmi sa mi 
páčilo a môžem s istotou povedať, že ak sa mi to podarí, tak veľmi rada pôjdem znova aj o rok.

Elena Baluchová
Účastníčka FVaT 06, projekt Technické pamiatky Slovenska

AMAVET klub č. 727 pri Gymnáziu v Krompachoch

Počas Týždňa vedy od 20. do 26. novembra 2006 
sme sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave zúčastnili národného 
podujatia s medzinárodnou účasťou, Festivalu vedy a 
techniky. Medzinárodné tímy tvorili výpravy z 
Belgicka, zo Španielska, z Čiech a Poľska. Zúčastnili 
sa sme sa aj my, žiaci ZŠ s MŠ Kočovce, Viktor Floriš a 
Pavol Čejtei spolu so žiakmi ZŠ v Piešťanoch.

Na festivale sme počas štyroch dní prezentovali 
svoje projekty. Viktor Floriš predstavil model 
aerodynamického tunela a Paľko Čejtei svoj projekt o 
meraní hluku. Odbornej porote sa natoľko zapáčil 
projekt môjho kamaráta Adama Danáča z Piešťan a 
mňa, že nám udelili 3. miesto a možnosť nesúťažne 

prezentovať tento projekt na medzinárodnej súťaži v Belgicku alebo Španielsku v apríli budúceho roku.
Výhra nám urobila veľkú radosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s novými kamarátmi a veľmi radi 

budeme spoznávať krásy starého kontinentu.
Počas celého trvania podujatia sme nielen prezentovali svoje práce, ale bol pre nás pripravený aj 

bohatý kultúrny program a takisto možnosť absolvovať exkurzie do prírodovedeckého múzea, na 
seminár o supravodivosti, v SAV nám pripravili besedu o nových projektoch tejto inštitúcie, v 
chemickom laboratóriu sme uvideli zaujímavé pokusy z kuchynskej chémie a absolvovať sme mohli aj 
prednášku o TANAP-e a prednášku o tvorbe web stránok. Posledný večer sme spoznávali krásy večernej 
predvianočnej Bratislavy.

Už pri odchode sme si všetci vzájomne sľúbili, že sa stretneme na budúci rok pri prezentovaní nových a 
ešte zaujímavejších projektov.

Ondrej Tupý
Účastník FVaT 06, projekt Listové vrtule v aerodynamickom tuneli

Kočovce
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Festival vedy a techniky 2006 bol vydarený, z hľadiska účasti a taktiež organizácie. Na margo účasti 
iba toľko, že sa počet účastníkov zvýšil, čo je dobré, myslím si, a tiež úroveň projektov bola veľmi slušná. 
Medzi projektmi bolo niekoľko, ktoré ma zaujali svojou témou  aktuálne zvolenou  a spracovaním na 
úrovni príslušnej študentovi strednej školy. Rovnako sa „vytiahla“ aj väčšina mladších spoluúčastníkov, 
predviedli vskutku skvelú prácu.

Čo sa organizácie týka, bola tiež veľmi dobre zvládnutá. Registrácia bola bezproblémová a 
organizátori ochotní a ústretoví, naozaj robili všetko pre spokojnosť účastníkov - konkrétne nám 
umožnili premiestniť číslo na iný stánok, aby sme mali dostatočnú plochu na pripravené materiály. 
Myslím, že je to dôkazom nadšenia, ktoré organizátori vložili do tohto podujatia, pretože inak by neboli 
schopní zaoberať sa takýmito napohľad malichernými záležitosťami.

Aj po technickej stránke bolo podujatie zabezpečené dobre, jedinú výhradu sme mali voči výpadkom 
prúdu, ktoré samozrejme zdrojom počítačov neprospievajú. Ale tomu sa zrejme nedalo tak ľahko vyhnúť, 
pretože elektrická sieť vo vestibule PriF UK nie je dimenzovaná na tieto účely. Inak však bolo všetko ako 
má byť, úprimne, nepociťoval som žiadne výraznejšie nedostatky.

Ako jediný projekt z Bratislavy, teda my ako autori, sme nemohli posúdiť ubytovanie, takže sa k nemu 
nevyjadrím, ale k čomu sa teda vyjadrím, je strava. Vopred by asi bolo treba povedať, že si uvedomujem, 
že jedáleň PriF UK nepodlieha organizátorom festivalu, takže nasledujúce je venované skôr jedálni. Jedlá 
boli väčšinou v poriadku, chutné a výživné, no jedno sa nedalo jesť ani pri najlepšej vôli.

Nerád to takto hovorím, ale, bohužiaľ, takto som to pociťoval. Jedná sa o parené buchty z prvého 
večera. Boli by veľmi chutné, nebyť toho zvláštneho posypu navrchu. Táto, bližšie neidentifikovateľná 
látka mala bližšie neidentifikovateľnú, no neveľmi príjemnú chuť, ktorá značne znehodnotila inak dobré 
jedlo. Na druhej strane takto upravené buchty boli výborné s nadbytkom čierneho korenia. No aspoň sme 
sa trošičku pobavili.

AMAVET mám rád aj pre jeho neodmysliteľnú súčasť  spoznávanie nových ľudí. Aj tento rok som 
spoznal niekoľko skvelých milých ľudí, prehodil slovo so zahraničnými kolegami. Ak by som to mal teda 
zosumarizovať, môžem bez váhania povedať, že sa tohoročný festival vydaril veľmi dobre.

Rád by som sa poďakoval organizátorom, obzvlášť pánovi predsedovi poroty, za vskutku ohľaduplné a 
maximálne ústretové riešenie neočakávaných problémov. Taktiež by som rád vyjadril obdiv a vďaku 
porotcom, ktorí odviedli toľko práce, koľko my všetci pri prezentovaní dohromady  vskutku úctyhodný 
výkon.

Damian Vizár
Účastník FVaT 06, projekt EKO dom

Bratislava

Odrazový mostík do sveta internetu!

Máš 18 rokov alebo menej, si kreatívny, plný nápadov a zaujímaš sa o internet? Chceš porovnať svoje 
schopnosti so svojimi rovesníkmi, dozvedieť sa veľa nových informácií o internete, nadviazať užitočné 
kontakty?

Prihlás sa do projektu Junior Internet so svojimi webovými stránkami, designami, či textami o 
internete! Junior Internet sa môže stať Tvojim odrazovým mostíkom, ktorý Ťa posunie do sveta 
úspešných mladých internetových webdesignerov, programátorov, internetových novinárov, či dokonca 
„násťročných“ podnikateľov!

Junior Internet prebieha už druhý rok vo všetkých krajinách V4 a je určený všetkým mladým ľuďom 
do 18 rokov, ktorí využívajú internet nielen na zábavu. So svojimi webovými stránkami, designami, či 
textami o internete sa môžeš prihlásiť do internetových súťaží.

Účastníci súťaží budú potom pozvaní na konferenciu, na ktorej bude pripravený bohatý program o 
internete, plný prednášok, prezentácií, diskusií a súťaží. Počas konferencie budú mať možnosť nájsť si 
kamarátov s rovnakými záujmami, nadviazať cenné kontakty, dohodnúť spoluprácu na internetových 
projektoch a dozvedieť sa veľa nových informácií.

Víťazi súťaží získajú hodnotné ceny a predovšetkým možnosť prezentovať svoje projekty na 
konferencii nielen pred svojimi rovesníkmi, ale aj pred novinármi a internetovými odborníkmi.

Slovenskí víťazi sa potom spolu s víťazmi z ostatných krajín zúčastnia trojdňového 
medzinárodného sympózia, ktoré sa tentoraz bude konať v Bratislave. Na Junior Internete už vyhralo 
množstvo mladých ľudí, ktorí dnes riadia úspešné internetové projekty, pracujú v internetových 
médiách, alebo dokonca majú vlastné firmy, a pritom sú stále školopovinní. Aj Ty sa k nim môžeš pridať!

Do internetových súťaží sa môžeš prihlásiť do 31. januára 2007. Prihlášky a pravidlá internetových 
súťaží sú na webovej stránke . Konferencia Junior Internet sa bude konať v piatok 
a sobotu 30. a 31. marca 2007 v Bratislave. Celý projekt Junior Internet organizujú mladí ľudia, 
dobrovoľníci občianskeho združenia AMAVET.

Týždeň vedy v Cejkove

Milí priatelia,
V Cejkove, okrese Trebišov, prebiehal Týždeň vedy v spolupráci s AMAVETom - Asociáciou pre 

mládež, vedu a techniku, AMAVET klubom 752, ktorý pri základnej škole pôsobí už 13 rokov. Deťom 
sme predstavili vedu zábavnou a hravou formou, čo sa páčilo nielen cejkovským deťom, ale aj 
kamarátom z Novosadu, ktorí k nám zavítali, tiež rodičom, starým rodičom a iným návštevníkom, pre 
ktorých bolo podujatie otvorené.

Nasleduje zopár vystrihnutých postrehov, ako aktivity precítili deti.

Myšlienky detí sú bez jazykovej a štylistickej úpravy.

Na našej škole bol veľmi zaujímavý Týždeň vedy. Boli tam hodiny, ale nie obyčajné, ale takéto, napr. 
chémia hrou, nebojte sa fyziky, modelárstvo, letectvo. Veľký vlak, železnica a lietadlo boli veľmi 
zaujímavé. Na chémii sa mi najviac páčilo horiace mydlo, na fyzike bolo veľa pekných pokusov. Bol tam 
aj Majster N s jeho asistentkou.

Karin

Konečne bol v Cejkove Týždeň vedy. Najviac sa mi páčilo na fyzike, lebo tam ukazovali skvelé 
pokusy. Aj prednáška o lietadlách sa mi páčila. A tiež chlapci, ktorí prišli v krojoch, hrali na fujare a 
harmonike. Bol to pre mňa vzrušujúci zážitok. Bol to skvelý až super deň.

Viktória

www.juniorinternet.sk

Sekretariát informuje Sekretariát informuje
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Počas fungovania programu Mládež na Slovensku bolo podporených vyše 1450 projektov, pričom 
predložených bolo 2557, v sume vyššej ako 8.150.000 eur. Do projektov sa zapojilo viac ako 11.000 
mladých ľudí. Najviac podporených projektov - až 56 bolo za posledný rok v Prešovskom a Žilinskom 
kraji. Čo sa týka jednotlivých akcií programu, najväčší záujem bol o mládežnícke výmeny a Európsku 
dobrovoľnícku službu. Z tém, ktoré sa často opakovali v projektoch, možno spomenúť aktívne 
využívanie voľného času mladými ľuďmi, boj proti rasizmu, xenofóbii, intolerancii, ochrana kultúrneho 
dedičstva, európske občianstvo a práca so znevýhodnenými mladými ľuďmi.

Na program EÚ Mládež v akcii plánuje Národná agentúra programu Mládež v akcii (ďalej NA MVA) 
v ďalšom roku prerozdeliť okolo 64.000.000 Slovenských korún. V novom programe si budú môcť 
záujemcovia podať projekt v rámci piatich Akcií s novými názvami, pričom novinkami sú napríklad 
projekty mládežníckej demokracie, ako aj stretnutia mladých ľudí a tých, ktorí sú zodpovední za 
mládežnícku politiku.

Najdôležitejšími prioritami programu Mládež v akcii sú európske občianstvo, aktívna participácia, 
kultúrna diverzita a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. NA MVA bude okrem 
administrácie programu pokračovať aj v konzultačnej, metodickej a školiacej činnosti, ktorú jej bude 
pomáhať zabezpečovať sieť regionálnych konzultantov ainformačných spolupracovníkov siete 
Eurodesk. Okrem toho bude publikovať vlastné informačné materiály, ktoré budú slúžiť na rozšírenie 
informácií o možnostiach programu a možnostiach pre mladých ľudí vôbec.

Európska informačná sieť Eurodesk začala súčasne so začiatkom fungovania programu Mládež a 
poskytuje informácie o možnostiach štúdia, štipendiách, stážach, dobrovoľníctve a práci v zahraničí pre 
mladých ľudí a mládežníckych pracovníkov. Tieto informácie sú dostupné rýchlo a bezplatne aj vďaka 
on-line kontaktom s 900 pobočkami siete Eurodesk v celej Európe. Len v roku 2006 poskytla informácie 
viac ako 2000 mladým ľuďom. V súčasnosti funguje v SR sedem kontaktných informačných centier so 
sídlami v Sabinove, Snine, Prešove, Košiciach, Rožňave, Liptovskom Mikuláši a Banskej Bystrici.

Zdroj: www.iuventa.sk

Šport pre všetkých na celoštátnej a regionálnej úrovni

Milí športovci, dávam vám do pozornosti možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva SR na rozvoj športu.

Cieľom je financovať najmä dlhodobé projekty zamerané na:
1. zapojenie rôznych vekových kategórií a skupín obyvateľstva do pohybovej činnosti s cieľom 

osvojenia základných pohybových zručností, upevnenia zdravia, zlepšenia telesnej zdatnosti a 
pohybovej výkonnosti, vytvorenie návyku na pravidelné pohybové aktivity, identifikovania 
pohybovo nadaných detí,

2. celoštátnu mediálnu podporu programu zdravého životného štýlu, ktorého súčasťou sú športové a 
pohybové aktivity.

Dotácie na jednotlivé aktivity sú určené na zabezpečenie úloh rozvoja športu. Pre každú aktivitu  
podprogram a jeho časti sa predkladajú žiadosti na samostatnom tlačive.

Podprogram je určený na podporu programov využívajúcich športovo-rekreačné pohybové aktivity 
na trávenie voľného času občanov s dôrazom na mládež a na podporu celospoločenských kampaní 
poukazujúcich na pozitívny vplyv pohybu na zdravie a kondíciu človeka.

Termín uzávierky predkladania žiadostí je 15.1.2007.
Info na: http://www.minedu.sk/SPORT/DOT/DOT07/dot07.htm

Sekretariát informuje
Týždeň vedy bol pre mňa nová skúsenosť. Niektoré pokusy z fyziky som nevidel, pretože tam bolo 

veľa detí. Na chémii to bolo zábavné pozerať na sopku, neviditeľné písmo a ostatné.
Adrián

Na tento deň nikdy nezabudnem, najviac sa mi páčilo v učebni fyziky a chémie. Ôsmaci a deviataci 
robili pokusy. Bol tam aj Samo - Majster N a jeho asistentka Viktória. Obaja boli z našej triedy.

Erik

Týždeň vedy bol super. Veľmi pekné boli vláčiky. Na fyzike bolo super. Súťažili sme a dostávali 
sladkosti. Na chémii bolo tiež super, hoci sa niektoré pokusy nepodarili, ale potom ich zopakovali a už to 
bolo dobre.

Slávka

Týždeň vedy bol veľmi zábavný. Najprv sme išli na letectvo. Potom sme išli na fyziku. Každý si 
mohol niečo vyskúšať aj pokus  roztoč špirálu. Ďalej sme išli do chémie, ale ja som tam nešla, každý 
hovoril, že tam niečo vybuchlo. Pán Vasko nám ukázal ako vlak funguje. Naraz pustil skoro všetky vlaky, 
niektoré sa vykoľajili a to bol pre šiesty ročník koniec vedy.

Veronika

Týždeň vedy na Slovensku ubehol veľmi rýchlo. Ja osobne som sa na tento týždeň veľmi tešila. 
Tu v škole bolo veľa aktivít, na ktoré sa prišli pozrieť aj žiaci zo susednej školy  z Novosadu. Medzi 
aktivity patrili fyzikálne a chemické pokusy, letectvo, modelárstvo. Neviem ako inému, ale mne sa 
najviac páčili chemické pokusy, ktoré pre nás pripravili deti z 9. ročníka. Vo štvrtok sme boli v 
Košiciach na Technickej univerzite. Videli sme zaujímavé laboratóriá. V jednom laboratóriu sme 
videli kolobežku, ktorá fungovala na baterku. Videli sme aj nový model auta KIA, v ktorom je 10 km 
káblikov, a autíčko, ktoré na 600 km spotrebuje len jeden liter benzínu. Bolo tam veľa stredoškolákov, 
my sme asi boli najmladší účastníci na Dni otvorených dverí Technickej univerzity.

Mária
…najviac sa mi páčilo občerstvenie.

(bez podpisu)

Úspešný štart do nového týždňa vám želá Anna Gibová, vedúca AMAVET klubu 752 v Cejkove.

Odkiaľ získať finančné prostriedky 

na činnosť

Program Mládež vystrieda program Mládež v akcii

Národná kancelária programu EÚ Mládež, ktorá je organizačnou zložkou 
Iuventy, administrovala v rokoch 2000 - 2006 komunitárny grantový program EÚ 
Mládež. V novom roku začína fungovať ako Národná agentúra programu EÚ 
Mládež v akcii.

Sekretariát informuje
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Deti z Cejkova budú mať vlastný športový kútik

Výsledky septembrového grantového kola Citibank (Slovakia) 

a.s.

Milí priatelia, v septembrovom grantovom kole programu podpory komunitných a vzdelávacích 
projektov sa o finančnú podporu uchádzalo 88 projektov. Vzhľadom na naozaj vysoký počet skvelých 
projektov a obmedzené finančné prostriedky, ktoré sú tentokrát k dispozícii, komunitný výbor Citibank 
(Slovakia) a.s. vybral 12 projektov, z toho jeden podával AMAVET klub 752 z Cejkova. Gratulujeme!

AMAVET klub je okrem ZŠ jediným miestom, kde sa Cejkovské deti môžu stretávať aa tráviť čas 
zmysluplne. Keďže klub funguje pri ZŠ a škola má prázdne triedy, radi by v jednej z nich zriadili športový 
kútik. Doteraz cvičievali v prázdnej triede na holej zemi, neskôr sa im podarilo získať koberec a niekoľko 
fit lôpt. Deti majú o cvičenie záujem a preto chcú miestnosť zútulniť a zakúpiť ďalšie malé športové 
pomôcky  akupresúrne loptičky, expandery, naťahovacie gumy... Ďalšími plánovanými aktivitami sú: 
príprava zdravých jedál, cvičenia pri hudbe a výtvarné aktivity.

Zdroj: www.knb.sk

Školenie vedúcich klubov AMAVETu

Cez víkend, 8.  10. decembra, sa stretli vedúci klubov AMAVETu na školení v Bratislave. 
Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Osvetového strediska na Žarnovickej ulici, kde sídli aj 
Sekretariát AMAVETu.

Počas školenia sme sa venovali týmto tematikám:
· Prednáška o Podmienkach finančnej podpory s deťmi a mládežou do roku 2007, dokumentácia, 

termíny, komunikácia,
·  Prezentácia Festivalu vedy a techniky 2006,
· Program Mládež v akcii podporujúci neformálne vzdelávanie mladých ľudí (2007-2013),
·  Projekty realizované s podporou Programu Mládež v roku 2006
   -  Očami mladých do duše krajín,
   -  Európske občianstvo v treťom tisícročí,
·  Projekt realizovaný s podporou Vyšehradského fondu a APVV
   -  Festival vedy a techniky,
·  Projekt realizovaný s podporou MDPaT SR
   -  CMS
·  Projekt realizovaný s podporou MŠ SR
   -  Junior Internet 07
   - Týždeň vedy na Slovensku
·  Projekt Letné pobyty v Chorvátsku
·  individuálna diskusia s vedúcimi klubov AMAVETu

Sekretariát informuje

Príprava projektu na Festival vedy a techniky 

AMAVETu
(Diel I.)

Počas Festivalu vedy a techniky, ktorý sa konal koncom novembra 2006 som sa rozhodol publikovať 
niektoré myšlienky, ako si pripraviť projekt. Tieto prezentujeme aj na stránke Festivalu vedy a techniky 
(www.tyzdenvedy.sk). Cieľom článku je tieto informácie skompletizovať a dať vedúcim pedagógom ako 
aj mladým vedcom ucelený pohľad na tvorbu projektov a prezentáciu vlastných výsledkov.

V prvom rade, každý projekt by mal byť vedecký. Ale vedecký neznamená, že jeho záverom bude 
prevratný objav. Vedeckosť v tomto prípade znamená, že v projekte uplatníme vedecký prístup, napríklad 
ako nasledujúci postup pri tvorbe projektu:

Postup pri tvorbe projektu:
· Zvolenie témy
· Štúdium literatúry
· Zámer a hypotéza
· Zoznam materiálov
· Postup
· Experiment
· Zber údajov
· Analýza údajov
· Záver

Zvolenie témy
Podľa postupu, všetko by sa malo začať záujmom, ktorý by mal vyústiť do zvolenia si témy. Voľba 

témy by mala vychádzať zo záujmov v škole, prípadne záujmov vo voľnom čase. Treba sa poradiť s 
učiteľom, rodičom, alebo ísť do knižnice (na internet) pre nápady. Dôležité je aby záujem nebol príliš 
široký.

Štúdium literatúry
Po tom, ako bola zvolená téma, prišiel čas na hľadanie informácií, ktoré súvisia s budúcim projektom. 

Dobrým informačným zdrojom na začiatok sú encyklopédie. Pre najnovšie informácie v danej 
problematike treba použiť internet, spoločnosti z danej oblasti, univerzitné knižnice, prípadne 
kontaktovať vysokoškolského učiteľa, ktorý sa danou problematikou zaoberá. Treba si vytvoriť presný 
zoznam zdrojov, z ktorých sa bude ďalej čerpať.

Zámer a hypotéza
Zámer je dôvod, prečo som si vybral práve tento projekt, prečo som robil práve tento experiment, 

venoval sa práve danej problematike. Hypotéza je odborné vysvetlenie predpokladu, čo som 
predpokladal na začiatku, že sa stane počas tvorby projektu, samotného experimentu. Hypotéza je 
vytvorená na základe získaných informácií pred experimentom.

Zoznam materiálov
Zoznam všetkých materiálov použitých pri tvorbe projektu.

Postup
Popis krokov tvorby projektu, experimentu.
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Experiment
Naplánovanie a organizovanie experimentu. Najskôr zapísať teoretické predpoklady pre tvorbu 

experimentu. Potvrdenie, alebo zmena v postupe. Dôležité je zapísať si všetky údaje, ako aj dátumy a 
časy experimentov. Dôležité je uskutočňovať viacnásobný experiment.

Zber údajov
Všetky údaje musia byť zapísané. Prípadne zaznamenané prostredníctvom fotodokumentácie.

Analýza údajov
Ide o vytvorenie a popis grafov zo získaných údajov.

Záver
Treba zhrnúť celú problematiku od vytvorenia hypotézy až po analýzu údajov. (Prečo sa niektorý 

predpoklad naplnil..., iný nie...) Čo praktické vyplýva z projektu, prípadne, čo by bolo možné zdokonaliť 
pre ďalší postup.

Abstrakt
Vytvára sa na konci celého procesu prípravy projektu. Tvorba abstraktu je jedným, ak nie 

najdôležitejším krokom pri príprave projektu na prezentáciu. Ide o krátky, ale veľmi dôležitý popis 
projektu. 250 slov nie je veľa ale ani málo. Je treba ich využiť všetky! (Započítava sa každé slovo medzi 
dvoma medzerami, prípadne bodkou a medzerou atď.) Zvyknime si každý abstrakt prekladať do 
angličtiny (musíme si uvedomiť, že veda sa dnes, tak ako najprestížnejšie súťaže, robí v angličtine.).

Ako má teda projekt vyzerať, keď ho pripravím. Festival vedy a techniky, ako aj väčšina dnešných 
súťaží prebieha formou posterovej prezentácie. Ukážka posteru je na obrázku č. 1.

Obrázok č.1
Príklad možného usporiadania posteru.

Pokiaľ ide o rozmery posteru, maximálne rozmery by nemali presiahnuť: výška 274 cm (108 palcov) od 
podlahy, šírka 122 cm (48 palcov) a hĺbka 76 cm (30 palcov). Poster by mal prezentovať konkrétny 
projekt, nie školské výsledky, či predchádzajúce úspechy autora (autorov).

Ing. Jozef Ristvej
Člen predsedníctva AMAVETu

(J.ristvej@amavet.sk)

Sekretariát informuje

Výstava Komunikácia.2007

Dňa 12. decembra 2006 sa uskutočnila konferencia venovaná výstave Komunikácia_2006.sk v izbe 
objavov SNM Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave.

Cieľom bolo zhodnotenie roka 2006 v oblasti komunikácie a nadviazanie na rok 2007 projektom s 
názvom „Výstava Komunikácia.2007“. Predstavuje interaktívnu prezentáciu, kde je dovolené nielen sa 
dotýkať, ale taktiež sa hrať, hovoriť, smiať sa, rozprávať, diskutovať.

Výstava je spoločným projektom Slovenského národného múzea a Slovenskej akadémie vied, ktorý 
zastrešuje celomuzeálny program „Škola v múzeu  veda hrou“. Ide o dlhodobý vzdelávací projekt 
vytvorený SNM s cieľom preniesť školské osnovy do situácií reálneho života hravou formou vzdelávania 
v múzeách a galériách. 

Formou interaktívnych hier, prednášok alebo diskusií bude mládež spoznávať históriu reči, jazyka, 
súčasné a budúce formy komunikácie (tradičné alebo založené na informačných technológiách) a 
nástroje komunikácie.

Počas celej výstavy budú prítomní lektori, tzv. vysvetľovači, ktorých úlohou bude návštevníkov 
nielen informovať, ale hlavne podporiť hravé prenikanie do sveta komunikácie a dozvedieť sa o nej čo 
najviac.

Konferencia venovaná výstave s témou Komunikácia bola v závere obohatená o hodnotenie 
novembrového týždňa vedy na Slovensku.

Ing. Gabiela Kukolová

2%?

Vláda SR sa rozhodla predložiť v októbri do parlamentu návrh zákona, ktorý by výrazne obmedzil 
možnosť právnickým a fyzickým osobám odviesť 2% zo svojich daní organizáciám, ktoré vykonávajú 
verejnoprospešné činnosti v oblastiach, ako sú napríklad sociálne služby, školstvo, zdravotníctvo, 
kultúra, šport, voľný čas. Návrh ministerstvo odôvodňovalo tým, že ide o zbytočné nesystémové 
opatrenie.

Zástupcovia mimovládnych organizácií, právnické a fyzické osoby odštartovali  celoslovenskou 
konferenciou mimovládnych organizácií Ľudia ľuďom 24. októbra kampaň, ktorej cieľom je poukazovať 
n a  p o t r e b u  z a c h o v a n i a  t o h t o  m e c h a n i z m u .

Hromadná pripomienka proti zrušeniu 2 % asignácie dane z príjmu mala úspech. Vláda túto možnosť 
nezrušila. Znížila však asignáciu pre právnické osoby z 2 % na 0.5 % a zvýšila minimálnu hranicu 
asignovanej sumy pri fyzických osobách z 20 Sk na 250 Sk.

S týmto stavom však koordinátori kampane nie sú spokojní. Kampaň Ľudia ľuďom pokračuje. Viac sa 
dozviete na webovej stránke: www.ludia-ludom.sk.
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Experiment
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Abstrakt
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Obrázok č.1
Príklad možného usporiadania posteru.

Pokiaľ ide o rozmery posteru, maximálne rozmery by nemali presiahnuť: výška 274 cm (108 palcov) od 
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Ing. Jozef Ristvej
Člen predsedníctva AMAVETu

(J.ristvej@amavet.sk)
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Ocenenie „MOST“

MOST je ocenenie, ktoré vyjadruje nadväzovanie nových partnerstiev v oblasti práce s deťmi a 
mládežou. Je určené tým, ktorí sa pričinili významným spôsobom o skvalitnenie spolupráce s tretím 
sektorom venujúcim sa mládeži. Prostredníctvom ocenenia sa Rada mládeže Slovenska (RMS) snaží 
poukázať na dobré výsledky spolupráce, schopnosť a ochotu samospráv a predstaviteľov 
podnikateľského a neziskového sektora vypočuť potreby mládežníckeho sektora a reagovať na ne 
zodpovedajúcim spôsobom.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 20.11.2006 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Z rúk 
Silvie Gašparovičovej, prvej dámy SR, a Jána Figeľa, člena Európskej komisie, zodpovedného za 
vzdelávanie, kultúru a viacjazyčnosť, ktorí spolu s Andrejom Ďurkovským, primátorom Bratislavy, 
prevzali záštitu nad podujatím, si ceny v dvoch kategóriách tento rok prevzalo šesť víťazov.

V 2. kategórii „Obce, mestské časti a mestá SR“ ocenenie získali mestá Lipany a Prievidza a obec 
Pruské. V 4. kategórii „Osobnosti a subjekty neziskového sektora na miestnej a regionálnej úrovni“ sa 
víťazmi stali Občianske združenie Tatry, Nadácia SPP a Karol Jakubčík z Trnavy.

Špeciálne poďakovanie ceny MOST v rámci 5. kategórie „Prínos médií v oblasti mládežníckej práce“ 
odovzdal Lýdii Kokavcovej, autorke ocenenej reportáže „Rómski skauti“ relácie STV Reportéri, 
Branislav Hochel, prvý námestník primátora Bratislavy.

Dovoľte mi aj touto cestou pogratulovať tým, ktorí získali toto krásne ocenenie. Zároveň chcem 
poďakovať všetkým zanietencom spolupracujúcim s mládežníckym, tretím sektorom. Keby malo 
ocenenie MOST 100 rôznych kategórií, verím, že aj to by bolo málo pre ocenenie všetkých 
dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mládežou. Preto Vám všetkým posielam krátke, zato výstižné 
slovo, ĎAKUJEM.

Ing. Gabriela Kukolová

Skúsenosti zo získavania mladých ľudí pre 

vedu

Odborníci z Delaware Valley Science Fair (DVSF) so sídlom vo Filadelfii, Richard Close a William 
Rissinger, prišli na konci októbra 2006 na týždennú návštevu Českej republiky na pozvanie českého a 
slovenského AMAVETu. Cieľom návštevy bolo priblížiť ich skúsenosti zo získavania záujmu mladých 
ľudí o vedu a techniku v USA.

V jednotlivých centrách českého AMAVETu sa podelili o svoje dlhoročné skúsenosti, v Prahe, 
Pardubiciach, Příbramy a Moste venovali svoj čas a entuziazmus odbornej i laickej verejnosti.

Ide o program pre študentov 9 - 12 ročníka (1-  4 ročník našej strednej školy).
Podľa oboch Američanov je situácia v Českej republike (a aj na Slovensku) zložitejšia, než v USA. „U 

nás vedu podporujú predovšetkým súkromné spoločnosti. Pokiaľ venujú peniaze na vedecké účely, 
znižuje sa im daňový základ. Spoločnosti si ale samé uvedomujú potrebu výchovy budúcich vedcov a 
spolupracujú preto so školami. Školy v USA potom vyučujú vedecké postupy v mnohých oblastiach, 
napríklad v biológií, chémií, fyzike a podobne. Rodičia študentov to totiž vyžadujú. Sledujú proces 
vzdelávania svojich detí,“ popísal situáciu v USA pán Close.

Zahraničie
Tým najdôležitejším v získavaní mladých pre vedu je 
učiteľ. Učiteľ prostredníctvom DVSF im potom môže 

sprostredkovať kontakt s vedcom z konkrétneho 
odboru. Preto odborníci z DVSF, čo je obdoba 

českého a aj slovenského AMAVETu, venujú svoj čas 
nielen študentom, ale aj učiteľom. „Nestačí čítať 

knihy o vede. Je treba učiť študentov ako premýšľať, 
ako si usporiadať čas, ako používať literatúru, ako 

plánovať experiment, ako ho uskutočniť, vyhodnotiť 
a ako prezentovať výsledky práce,“ uviedol Close. 

Ide o chápanie vedy cez robenie vedy.
Podľa pána Closeho sa mnoho učiteľov, ale i 

študentov mylne domnieva, že pripraviť vedecký 
projekt je zložité. „Predstavme si napríklad katapult 
zostrojený z pravítka a drievka, ktoré ho pridržuje. 
Katapultom vystrelíme cukrík. Čo na ňom môžeme 
testovať? Ako ďaleko vystrelíme cukrík, keď 
pritlačíme pravítko viac, alebo menej? Ide to vyskúšať? 
Samozrejme, a to je jednoduchý vedecký projekt. A čo 

ďalej? Čo sa stane, ak bude cukrík ťažší, a čo keď ľahší? Vedecký projekt je možné urobiť prakticky z 
čohokoľvek,“ dodáva pán Close.

V USA si dávno uvedomili, že popularizácia vedy medzi mladými ľuďmi je dôležitá najmä pre 
získavanie budúcich vedcov v technických odboroch. Dnes sa snažia preniknúť do nižších ročníkov, 
okolo 1011 roku veku dieťaťa.

Ako povedal predseda SAV profesor Luby v nedávnom rozhovore pre denník Pravda: „Pomaly si 
nebudeme klásť otázku, prečo nemá Nobelovu cenu Slovensko, ale prečo nedostáva Nobelove ceny 
Európa.“

Podľa môjho názoru je dôležité venovať zvýšenú pozornosť najmä popularizácii vedy u mladej 
generácii. Veľmi dobrým začiatkom je aj verejná výzva APVV "Podpora ľudského potenciálu v oblasti 
výskumu a vývoja a popularizácia vedy". Medzi zaujímavé projekty v tejto oblasti patrí aj aktivita 
AMAVETu, Festival vedy a techniky, ktorý sa každoročne koná v Bratislave počas Európskeho týždňa 
vedy na Slovensku.

Jozef Ristvej
Člen predsedníctva AMAVETu

Jozef.Ristvej@fsi.utc.sk

Krásne spomienky!

Sme žiakmi 4.D triedy Združenej strednej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši. Keďže študujeme 
v študijných odboroch stavebného zamerania, rozhodli sme sa pre netradičnú formu stužkovej slávnosti - 
kultúrno-poznávacie podujatie Viedeň-Bratislava. V spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a 
techniku, AMAVETom, a našou triednou učiteľkou sa nám podarilo zrealizovať naše rozhodnutie v 
dňoch 15. a 16.11.2006.

V dopoludňajších hodinách prvého dňa sme navštívili historické centrum Viedne, kde sme si 
poobzerali mnoho pamiatok zaujímavých pre nás najmä z architektonického hľadiska, napr. budovu 
radnice, parlamentu, opery, Námestie Márie Terézie, Hofburg a samozrejme symbol Viedne - Dóm 
svätého Štefana.
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Na Námestí sv. Štefana sme mali čas porozprávať 

sa aj s miestnymi študentkami, ktoré tiež spoznávali 
históriu hlavného mesta Rakúska. Po prehliadke 
historického centra Viedne sme sa už všetci tešili na 
Schönnbrunn  letné cisárske sídlo, ktoré predstavovalo 
cieľ našej cesty v popoludňajších hodinách. Prezreli 
sme si nielen interiér zámku, ale poprechádzali sme sa 
aj po prekrásnom zámockom parku, a všetci, hoci 
unavení, sme vyšli aj ku Gloriette, kde, ako sme sa 
dozvedeli od pani sprievodkyne, dokonca aj Mária 
Terézia chodila peši na poobedňajšiu kávu.

Po prekrásnom dni, v ktorom nám prialo aj 
počasie, sme sa vo večerných hodinách presunuli do 
Bratislavy. Tu sme sa najskôr ubytovali v Inštitúte pre 
verejnú správu a po prezlečení do spoločenského 
oblečenia sme sa ponáhľali na slávnostnú večeru, 
ktorú pre nás pripravili pracovníci Inštitútu. Po večeri 

nasledoval akt slávnostného odovzdávania maturitných 
stužiek, v závere ktorého nechýbala ani študentská hymna 

Gaudeamus.
Na druhý deň ráno nás už vo vestibule Inštitútu čakala pani Navrátilová, ktorá nás sprevádzala 

Bratislavou. Prehliadku hlavného mesta sme začali okružnou jazdou, ktorú sme ukončili na Slavíne. 
Centrum nášho hlavného mesta sme si prezreli peši - zaujímali nás Reduta, SND, 

Primaciálne námestie, Hlavné námestie, Michalská ulica, Rybné námestie, Dóm sv. Martina. 
Pešiu prehliadku sme ukončili na Bratislavskom hrade.

Po prehliadke hradu však náš výlet ešte nekončil. Autobusom sme sa presunuli k Avion 
schopping centru, kde nás už čakala slečna Pribulová, koordinátorka poznávacích podujatí v 
AMAVETe. Ona nám totiž pomohla nielen organizačne podujatie zabezpečiť, ale dohodla nám 
tiež stretnutie s autormi projektu stavby obchodného centra.

Zástupcovia architektonickej kancelárie Prekop-Suchánek nám priamo „na mieste činu“ 
vysvetlili niektoré detaily a špecifiká projektu. Po odbornej prednáške a prehliadke sme si ešte 
rýchlo išli niečo kúpiť „na cestu“ a potom sme sa už unavení, ale plní dojmov a dobre naladení 
vrátili domov do Liptovského Mikuláša.

S odstupom niekoľkých dní nám ostáva už len zhodnotiť túto akciu. Myslíme si, že 
organizácia i obsah poznávacieho podujatia boli pripravené a realizované na vysokej úrovni, 
ako odbornej, tak aj spoločenskej. Zato sa chceme poďakovať hlavne slečne Pribulovej, 
koordinátorke poznávacích podujatí AMAVETu, vedeniu našej školy, ktoré nám túto formu 
stužkovej slávnosti umožnilo, našim rodičom, sprievodkyniam Slávke Koňovej a pani 
Navrátilovej a samozrejme pánovi vodičovi Mitrengovi.

Nám ostali v mysliach krásne spomienky a pre budúcnosť, našich rodičov a mladších 
spolužiakov momentky zachytené videokamerou a fotoaparátom.

Boris Bobrovčan, Marek Hrnčiar
ZSŠ stavebná Liptovský Mikuláš, 4.D

Novinky a zaujímavosti

Počítačové „smajlíky“ 
nahradí vlastná tvár 

používateľa

Používatelia chatových služieb sa 
čoskoro dočkajú veľkej zmeny, počítačoví 
inžinieri sľubujú, že onedlho populárne 
„smajlíky“ nahradia ich vlastné podobizne. 
Ľudia už nebudú musieť používať 
počítačové emotikony, ale budú môcť 
vyjadriť svoje pocity pomocou vlastnej 
podobizne.

Anthony Boucouvalas z Bournemouth 
University vytvoril softvér, ktorý môže rýchlo 
premeniť používateľovu tvár na jeden zo 
šiestich pocitov od šťastia po zúrivosť. 
Používatelia budú na to potrebovať svoju 
fotografiu s neutrálnym výrazom tváre, na 
ktorej označia pery, oči a obočie, a softvér už 
z nej vytvorí potrebného osobného 
„smajlíka“.

Podľa Boucouvalasa ide o revolučnú 
novinku v chatovaní, hoci priznáva, že 
systém potrebuje ešte veľa zlepšení.

Zdroj: 

Počítačové súbory budú 

voňať

Vedecký tím z Glasgowskej univerzity 
pod vedením Stepheena Brewstera vytvoril 
zariadenie, s ktorého pomocou sa budú dať 
jednotlivým súborom priradiť rôzne vône. 
Vďaka tomu sa teda bude dať súbor otvoriť 
nielen na základe názvu, ale konkrétnej 
vône. Každá z nich sa po aktivácii 
elektrickým impulzom začne šíriť z malého 
zásobníka. Pri vyhľadávaní fotografií preto 
nebude treba sledovať opisy k fotografiám, 
ale bude stačiť zmobilizovať svoje čuchové 
bunky.

Zdroj: 

www.ITNEWS.sk 

www.ITNEWS.sk

Budeme sa sprchovať 

vzduchom?

Austrálski vedci vymysleli spôsob, ktorým 
možno ušetriť až tretinu vody pri sprchovaní. 
Úžitková voda, ktorej nie je na suchom 
austrálskom kontinente nikdy dosť, by tak 
mohla byť využívaná oveľa efektívnejšie ako 
doteraz.

Vedecký tím z Melbourne pod vedením 
doktora Jie Wu prišiel so zariadením, ktoré do 
kvapiek vody pridáva malé vzduchové 
bublinky. Hoci tento koncept nie je nový, 
prevratná je technológia, ktorá stojí za jeho 
realizáciou.

Zariadenie predstavuje dýzu, ktorá sa dá 
namontovať do bežnej sprchy. Dýza v sebe 
obsahuje malý difuzér - trubicu s premenlivou 
šírkou prierezu, ktorá tak vytvára rozdiely v 
tlaku a rýchlosti prúdiacej tekutiny. Do 
difuzéra je dôsledkom čiastočného vákua 
nasávaný vzduch. Zmiešaním vzduchu s 
prúdom vody sa vo vode vytvoria malé 
bublinky. Tieto bublinky následne vzäčšujú 
objem prúdu vody. Množstvo takto ušetrenej 
vody predstavuje až 30 %.

Pri experimentoch ľudia nepostrehli 
žiadne zmeny v tlaku vody, ako ani v 
celkovom pocite pri sprchovaní.Technológia 
je po takmer dvoch rokoch výskumu 
pripravená na uvedenie na trh. Hľadajú sa už 
len obchodní partneri, ktorí by s tým pomohli. 
Doktor Wu odhaduje, že dýza bude stáť 
menej ako 20 austrálskych dolárov (približne 
450 Sk).

Michal Holub

Zdroj: physorg.com
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Zo života AMAVET klubov

Medzi nami klubmi :-)

Je vidieť, že ani nepriaznivé počasie jesene, ani mrazy stále tuhšej zimy vás neodrádzajú od 
organizovania rôznych skvelých akcií a podujatí pre vašich členov i verejnosť. Práve naopak. Aj do 
budúceho roku vám všetkým prajem veľa kreativity a nápaditosti pri organizovaní podujatí pre deti a 
mládež.

* Prázdninové astropraktikum
Termín: 2. 11. 2006
AMAVET klub č.879, Košice
Účastníci jednodňového výletu pozorovali Slnko, Mesiac, kométu SWAN a iné objekty v hvezdárni, 
absolvovali prednášku v planetáriu, videli astronómiu na internete a videofilm. Cieľom podujatia bolo 
zdokonaliť sa v astronomických pozorovaniach, získať nové poznatky z astronómie.

* Šarkaniáda
Termín : 3. 11. 2006
AMAVET klub 881, Dlhé nad Cirochou
Športová aktivita umožnila spojiť výtvarné zručnosti so športom. Deti si jesenný deň spríjemnili aj 
púšťaním vlastnoručne vyrobených šarkanov a súťažou o najväčšieho, najkrajšieho a najoriginálnejšieho 
šarkana.

* My sme rybky veselé
Termín: 7. - 9. 11. 2006
AMAVET klub 915 - Foto  šport, Spišská Nová Ves
Deti sa rozdelili do skupín, kde sme ich postupne učili jednotlivé štýly plávania a záchranu
 topiacich sa. Snažili sme sa naučiť deti aby sa nebáli vody, mali radosť z pobytu pri vode, základom 
p l á v a n i a ,  v y s v e t l i ť  i m  v ý z n a m  p l á v a n i a  p r e  z d r a v i e .

* Astronomické pozorovania
Termín: 8. - 9. 11. 2006
AMAVET klub č.727, Krompachy
Hvezdáreň zorganizovala Deň otvorených dverí spojený s prednáškami a pozorovaniami objektov vo 
vesmíre. Zámerom bolo spopularizovať viac astronómiu medzi členmi klubu, pokúsiť sa vytvoriť v 
rámci klubu astronomický krúžok, pre ktorý by toto podujatie bolo úvodným.

* Ukáž, čo vieš 6
Termín: 9. 11. 2006
AMAVET klub 881, Dlhé nad Cirochou
Kvíz so zameraním na historické udalosti okolo počiatku nášho letopočtu. Zábavnou formou sme ukázali 
čo všetko vieme  nevieme.

*História do vosku odliata
Termín: 9. 11. 2006
AMAVET 832, Košice
Návšteva Múzea voskových figurín a historického centra Košíc. Účastníci si priblížili dejiny mesta a 
okolia netradičnou formou.

Zo života AMAVET klubov

* ASA 2006
Termín: 10. - 11. 11. 2006
AMAVET 846, Košice
Astronomický seminár o astrofotografii bol zameraný na sprostredkovanie praktických skúseností 
starších členov a odborníkov na fotografovanie astronomických úkazov. Seminár sa skladal z dvoch 
častí, a to teoretickej a praktickej, kde priamo účastníci fotografovali nočnú oblohu. Úlohou podujatia 
bolo naučiť mladých astronómov fotografovať úkazy na nočnej oblohe. 

* Príprava fyzikálnych pokusov
Termín: 11. 11. 2006
AMAVET klub 752, Cejkov
Deti - malí vedci pripravili zaujímavé pokusy na Týždeň vedy. Účastníci si pripravili všetko potrebné na 
prezentáciu pokusov v rámci Týždňa vedy na Slovensku.

* Ďumbier
Termín: 11. 11. 2006
AMAVET klub 803, Sučany
Členovia klubu sa zúčastnili turistického výletu na trase: Jasná - Záhradky - Konský grúň - Chopok. 
Cieľom podujatia bolo všímať si vplyv počasia na prírodu. Podujatie je súčasťou projektu Krásy 
slovenských hôr.

* Výtvarná súťaž - MOJE MESTO
Termín od: 13. - 14. 11. 2006
AMAVET klub 894, Lučenec
Tvorba výtvarných prác formátu A2 ľubovolnou technikou s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu 
vzťahu detí a mládeže k mestu v ktorom žijú, viesť k hlbšiemu poznávaniu svojho mesta, podnietiť k 
objavovaniu jeho historickej a súčastnej krásy, prípadne stvárneniu budúcnosti Lučenca.

* Ahoj počítač 1
Termín: 15. 11. 2006
AMAVET klub 775, Močenok
Charakteristika podujatia: Pre deti sú pripravené rôzne aktivity - multimediálne využitie počítača, 
projekty KVI. Deti majú možnosť získavať zručnosti, návyky a nové vedomosti pre prácu s počítačom.

* Ekológia v kalendári
Termín: 16. - 30. 11. 2006
AMAVET klub 727, Krompachy
Výstavka zameraná na najvýznamnejšie ekologické dni v roku. Výstavkou chceme upozorniť na 
problémy súvisiace s trvalo udržateľným životom na Zemi prostredníctvom kalendára.

* Hudobné revivaly - Beatnici
Termín: 16. 11. 2006
Katedra hudby, Fakulta prírodných vied v spolupráci s AMAVET klubom č.925, Žilina - Trnové
Praktická a tvorivá činnosť detí poukazuje na kultúrno-spoločenské presahy jazzovej hudby 40.-50. 
rokov 20.storočia do literatúry a tiež jej možný význam nielen pre hudobnú kultúru súčasnosti.
Cieľ podujatia je nájsť na základe praktických aktivít odpovede na otázky: Čo predstavovala jazzová 
hudba v 40. a 50. r. 20. st. pre Ameriku a čo pre nás znamená dnes? Má spomínaná skupina beatnikov čo 
povedať súčasnej generácii? Podujatie je súčasťou projektu: "Globálnosť a regionálnosť v európskej 
hudobnej kultúre."
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Je vidieť, že ani nepriaznivé počasie jesene, ani mrazy stále tuhšej zimy vás neodrádzajú od 
organizovania rôznych skvelých akcií a podujatí pre vašich členov i verejnosť. Práve naopak. Aj do 
budúceho roku vám všetkým prajem veľa kreativity a nápaditosti pri organizovaní podujatí pre deti a 
mládež.

* Prázdninové astropraktikum
Termín: 2. 11. 2006
AMAVET klub č.879, Košice
Účastníci jednodňového výletu pozorovali Slnko, Mesiac, kométu SWAN a iné objekty v hvezdárni, 
absolvovali prednášku v planetáriu, videli astronómiu na internete a videofilm. Cieľom podujatia bolo 
zdokonaliť sa v astronomických pozorovaniach, získať nové poznatky z astronómie.

* Šarkaniáda
Termín : 3. 11. 2006
AMAVET klub 881, Dlhé nad Cirochou
Športová aktivita umožnila spojiť výtvarné zručnosti so športom. Deti si jesenný deň spríjemnili aj 
púšťaním vlastnoručne vyrobených šarkanov a súťažou o najväčšieho, najkrajšieho a najoriginálnejšieho 
šarkana.

* My sme rybky veselé
Termín: 7. - 9. 11. 2006
AMAVET klub 915 - Foto  šport, Spišská Nová Ves
Deti sa rozdelili do skupín, kde sme ich postupne učili jednotlivé štýly plávania a záchranu
 topiacich sa. Snažili sme sa naučiť deti aby sa nebáli vody, mali radosť z pobytu pri vode, základom 
p l á v a n i a ,  v y s v e t l i ť  i m  v ý z n a m  p l á v a n i a  p r e  z d r a v i e .

* Astronomické pozorovania
Termín: 8. - 9. 11. 2006
AMAVET klub č.727, Krompachy
Hvezdáreň zorganizovala Deň otvorených dverí spojený s prednáškami a pozorovaniami objektov vo 
vesmíre. Zámerom bolo spopularizovať viac astronómiu medzi členmi klubu, pokúsiť sa vytvoriť v 
rámci klubu astronomický krúžok, pre ktorý by toto podujatie bolo úvodným.

* Ukáž, čo vieš 6
Termín: 9. 11. 2006
AMAVET klub 881, Dlhé nad Cirochou
Kvíz so zameraním na historické udalosti okolo počiatku nášho letopočtu. Zábavnou formou sme ukázali 
čo všetko vieme  nevieme.

*História do vosku odliata
Termín: 9. 11. 2006
AMAVET 832, Košice
Návšteva Múzea voskových figurín a historického centra Košíc. Účastníci si priblížili dejiny mesta a 
okolia netradičnou formou.
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* ASA 2006
Termín: 10. - 11. 11. 2006
AMAVET 846, Košice
Astronomický seminár o astrofotografii bol zameraný na sprostredkovanie praktických skúseností 
starších členov a odborníkov na fotografovanie astronomických úkazov. Seminár sa skladal z dvoch 
častí, a to teoretickej a praktickej, kde priamo účastníci fotografovali nočnú oblohu. Úlohou podujatia 
bolo naučiť mladých astronómov fotografovať úkazy na nočnej oblohe. 

* Príprava fyzikálnych pokusov
Termín: 11. 11. 2006
AMAVET klub 752, Cejkov
Deti - malí vedci pripravili zaujímavé pokusy na Týždeň vedy. Účastníci si pripravili všetko potrebné na 
prezentáciu pokusov v rámci Týždňa vedy na Slovensku.

* Ďumbier
Termín: 11. 11. 2006
AMAVET klub 803, Sučany
Členovia klubu sa zúčastnili turistického výletu na trase: Jasná - Záhradky - Konský grúň - Chopok. 
Cieľom podujatia bolo všímať si vplyv počasia na prírodu. Podujatie je súčasťou projektu Krásy 
slovenských hôr.

* Výtvarná súťaž - MOJE MESTO
Termín od: 13. - 14. 11. 2006
AMAVET klub 894, Lučenec
Tvorba výtvarných prác formátu A2 ľubovolnou technikou s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu 
vzťahu detí a mládeže k mestu v ktorom žijú, viesť k hlbšiemu poznávaniu svojho mesta, podnietiť k 
objavovaniu jeho historickej a súčastnej krásy, prípadne stvárneniu budúcnosti Lučenca.

* Ahoj počítač 1
Termín: 15. 11. 2006
AMAVET klub 775, Močenok
Charakteristika podujatia: Pre deti sú pripravené rôzne aktivity - multimediálne využitie počítača, 
projekty KVI. Deti majú možnosť získavať zručnosti, návyky a nové vedomosti pre prácu s počítačom.

* Ekológia v kalendári
Termín: 16. - 30. 11. 2006
AMAVET klub 727, Krompachy
Výstavka zameraná na najvýznamnejšie ekologické dni v roku. Výstavkou chceme upozorniť na 
problémy súvisiace s trvalo udržateľným životom na Zemi prostredníctvom kalendára.

* Hudobné revivaly - Beatnici
Termín: 16. 11. 2006
Katedra hudby, Fakulta prírodných vied v spolupráci s AMAVET klubom č.925, Žilina - Trnové
Praktická a tvorivá činnosť detí poukazuje na kultúrno-spoločenské presahy jazzovej hudby 40.-50. 
rokov 20.storočia do literatúry a tiež jej možný význam nielen pre hudobnú kultúru súčasnosti.
Cieľ podujatia je nájsť na základe praktických aktivít odpovede na otázky: Čo predstavovala jazzová 
hudba v 40. a 50. r. 20. st. pre Ameriku a čo pre nás znamená dnes? Má spomínaná skupina beatnikov čo 
povedať súčasnej generácii? Podujatie je súčasťou projektu: "Globálnosť a regionálnosť v európskej 
hudobnej kultúre."
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* Dym a dúhy
Termín: 16. 11. 2006
AMAVET klub 727, Krompachy
Chemické experimenty realizované v rámci prezentácie aktivít AMAVET klubu pre verejnosť, 
experimenty sú plné farieb a výbuchov, aby zaujali a poučili. Cieľom je prezentovať verejnosti prácu 
krúžku pracujúceho v klube. Podujatie je realizované v rámci Dňa AMAVET klubu.

*Informácie menia náš život
Termín: 16. 11. 2006
AMAVET klub 727, Krompachy
Otvorené podujatie pre verejnosť, kde členovia klubu prezentujú možnosti využitia informačných 
technológii v živote, svoju prácu s nimi a prácu klubu v uplynulom období s cieľom prezentovať aktivity 
AMAVET klubu v rámci Dňa AMAVET klubu verejnosti.

* Besedy k 17. novembru
Termín: 17. 11. 2006
AMAVET klub 934, Spišská Nová Ves
Besedy na tému - 17. november, Sloboda prejavu, Demokracia, Sloboda slova, drogy, alkohol, sex... 
Besedovať budú mladí ľudia a verejnosť s PEER aktivistami a zástupcami študentského parlamentu 
SNV. Cieľom podujatia je prehodnotenie obdobia od prevratu - čo sa urobilo dobre, čo sa nám nepáči, 
podnety zo strany besedujúcich na zlepšenie situácie čo sa týka mládeže a ich aktivít, diskusie na aktuálnu 
tému drogy, alkohol, sex, možnosti pomoci, ako predchádzať týmto vplyvom na mládež...

* Jeseň v Rudohorí
Termín: 17. - 19. 11. 2006
AMAVET klub 885, Košice
Trojdňová akcia zameraná na spoznávanie prírodných krás Slovenského rudohoria s turisticko-
poznávacím programom a kultúrno-súťažným programom za cieľom spoznávania prírodných krás, 
otužovanie kolektívu, priateľských vzťahov.

* Európsky týždeň boja proti drogám 
Termín: 20. - 21. 11. 2006
AMAVET klub 894, Lučenec
Beseda s názvom Obraz boja o život (beseda s abstinujúcim alkoholikom). Pozeranie filmu o drogovej 
problematike, spoveď rodinných príslušníkov alkoholika. Cieľ podujatia - boj s drogou, akou je alkohol, 
jeho negatívne dôsledky na život človeka.

* Chémia hrou 2
Termín: 21. 11. 2006
AMAVET klub 752, Cejkov
Členovia chemického krúžku predvedú ostatným deťom pútavé chemické pokusy so zaujímavými 
farebnými, svetelnými, zvukovými efektmi - minisopky, farebné fontány, štekanie, vybuchovanie s 
využitím prírodných farbív, nejedovatých materiálov...

* Prišiel Mikuláš
Termín: 5. 12. 2006
AMAVET klub 776, Stará Ľubovňa
Príchod Mikuláša, jeho príhovor k deťom, ukážky toho, čo sa deti naučili v tomto roku, rozsvietenie 
vianočného stromčeka, odovzdávanie darčekov,... 
Cieľ podujatia: Pripomenúť si tradíciu, potešiť deti malým darčekom...

Zo života AMAVET klubov
* Vianoce pre radosť 1
Termín: 9. 12. 2006
AMAVET klub č. 776, Stará Ľubovňa
Súťaživý deň, deti si môžu vyrobiť vlastnú ikebanu, či vianočnú ozdobu, pripraviť vlastnoručne darček 
pre kamaráta, aktívne využiť voľný čas. Podujatie podporuje fantáziu detí, zručnosť, nápaditosť.
Zdroj: www.mladez.sk

Majstrovstvá sveta v raketovom modelárstve

Rusko - Kazachstan  kozmodrom Kazachstan
V dňoch 19. - 29.9. 2006 sa na kozmodrome v 

kazašskom Bajkonure uskutočnili 16. MS v 
raketovom modelárstve. Zúčastnilo sa ich 331 
raketových modelárov z 25 krajín. Zastúpenie medzi 
juniorskými pretekármi mal aj AMAVET klub č. 808 
vďaka Milanovi Javoříkovi ml., ktorý v kategórii S4A 
(malý raketoplán) vylietal bronzovú medailu. 
Pretekalo sa v stepi, ktorá predstavovala doslova 
nekonečnú rovinu. Z toho pramenili nepredvídateľné 
tepelné vlny a termické závany, ktoré sú dôležité pre 
čo najdlhšie udržanie modelu vo vzduchu.

Okrem nezabudnuteľných prírodných a 
poveternostných podmienok nezabudnuteľnú kulisu 
pripravilo i 10 000 divákov pri otváracom 
ceremoniáli.

Každý súťažný deň sledovalo 2 000 - 2 500 
divákov a nakoniec šampionát uzavrel pompézny 
ohňostroj.

Mgr. Janka Kajanová
AMAVET klub 808

Partizánske
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Cesta na východ

Som študentom tretieho ročníka odboru Multikultúrna komunikácia a čínsky jazyk na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Minulý rok sa mi prihodila zaujímavá udalosť. Cez organizáciu AFS prišli na 
Slovensko dve čínske študentky a jedna z nich prišla dokonca až do môjho rodného mesta, do Modry.

V tom čase som to však vôbec netušil. Až kým neprišiel dobrovoľník z AFS do našej triedy a 
nepoprosil nás, čínštinárov, či by niekto neubytoval čínsku študentku. Keďže väčšina mojich 
spolužiakov býva na internáte a ja ako jeden z mála bývam v rodinnom dome, podujal som sa na to.

Presvedčiť mojich rodičov nebolo ľahké, no nakoniec sa to podarilo. Od decembra minulého roku 
bývala u nás čínska študentka Lu Yin. Zároveň to bola 
možnosť pre mňa zdokonaliť sa v hovorovej čínštine. 
Pamätám si ako som sa ju snažil každým dňom učiť po 
slovensky - čítaním Murphyho zákonov v slovenčine 
- až kým ma to neomrzelo. Mala tu zostaťZostať iba 
pol roka. Uvedomil som si, že za taký krátky čas sa po 
slovensky nikoho naučiť nedá, hlavne ak máte k tomu 
toho dotyčného presviedčať.

Bola to naozaj zábava všímať si všetky tie 
odlišnosti v správaní, reagovaní na rôzne podnety a 
vzájomnému učeniu sa novej kultúre. Postupom času 
sme si dokonca začali liezť na nervy, skoro ako 
ozajstní súrodenci a sem-tam sme sa aj povadili. Bral 
som ju totiž ako moju sestru, a tak som jej nič 
neodoprel, ani domáce práce.

Náš spoločný čas však pretiekol ako voda a pred nami boli posledné dva mesiace. Vtedy sa ma Lu Yin 
opýtala, či by som nechcel ísť na oplátku v lete do Číny s ňou, že by ma ich rodina rada spoznala. Nemohol 
som inak ako súhlasiť, takáto príležitosť sa predsa nevyskytuje často. Čo nevidieť som porobil všetky 
skúšky z čínskeho jazyka a ani som sa nenazdal a už som sedel v lietadle smerujúcom do Číny. Lu Yin 
však letela iným lietadlom ako ja, a tak sme sa stretli až v Moskve, kde sme na prestup do Pekingu čakali 3 
hodiny.

Po príchode do Pekingu nás privítala celá jej rodina. Prvé tri dni som strávil prezeraním pamiatok, 
medzi ktorými bol aj Veľký čínsky múr. Nebola to však žiadna sláva, pretože v ten deň pršalo. Aj napriek 
takmer nulovej viditeľnosti bolo návštevníkov neuveriteľné množstvo a všade sa tlačili.

Bývali sme v hoteli a večerali sme poväčšine v reštauráciách. Bol som prekvapený, že v miestnosti 
kde sme jedli som bol z chlapov jediný nefajčiar. Všetci si tam podávali cigarety ako keby sa ich chceli čo 
najrýchlejšie zbaviť. Odmietnutie nepovažovali za správnu odpoveď a tak mi ich ponúkali celý večer.

Jedlo bolo neopísateľne dobré. Slovák si neľahko zvyká na príliš pikantné jedlá. Všetky morské 
obludy, rôzne zelené a hnedé rastliny, morské riasy, hríby, fazuľky, k tomu koláčiky, sladké bravčové 
mäso, Pekingskú kačku, skoroakolangoše, veľké množstvo druhov ryže a slížov, polievky bez chuti, 
hocijaké jadierka, melón a mnoho ďalších jedál, ktoré by ste za jeden celý týždeň ani nestihli všetky 
ochutnať.

No to čo som nemohol ani cítiť bolo smradľavé tofu. Predstavte si, že vezmete obyčajné tofu a necháte 
ho vyhniličkať niekde v nejakom súdku, potom ho hodíte na rozpálený gril, pridáte ocot a soľ. Ak sedíte 
niekde v reštaurácii na 2. poschodí a na prízemí si náhodou niekto objedná smradľavé tofu, vie o tom celá 
reštaurácia. Nakoniec som sa premohol a pár kúskov som zjedol aj ja. Človek si môže zvyknúť na všetko, 
no toto bol pre mňa asi najväčší šok.
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Všetci Číňania samozrejme pijú pivo, a to, ktoré sme pili my, bolo zelené. Bolo totiž vyrobené z jednej 
zvláštnej tekvičky, ktorá mala veľmi horký zvrásnený povrch zelenej farby a vnútri sa nachádzali červené 
jadierka, ktoré boli naopak sladké. Toto pivo nebolo príliš silné, a preto ho popíjali po debničkách.

Ja som urobil chybu, keď som si zakaždým štrngal so slovami „GanPei“, čo sme sa na hodinách 
čínštiny učili ako „Nazdravie“. V skutočnosti to v preklade znamená „DoSucha“ a tak ma všetci neustále 
upozorňovali, aby som dopil. Význam slova „GanPei“ som však pochopil až príliš neskoro. A keďže som 
bol v miestnosti jediný cudzinec, bol som neustále vyzývaný na prípitok. Do hotela sme sa dostali až nad 
ránom a v nevedomosti som vypil pollitrovú fľašu vody načapovanú z vodovodného kohútika. Poprosím 
vás, ak pôjdete niekedy do Číny, za žiadnych okolností nepite vodu z vodovodu, mohli by ste totiž dva 
týždne presedieť na záchode.

...pokračovanie v budúcom čísle.

Michal Bútor
AMAVET klub č. 878, Modra

Viete, že…

...je zdravé smiať sa?

Ponúkame pár vianočne ladených žartíkov J 
Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí:  - Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?  Druhá na to:  - 
Dúfajme, že nie trinásteho!  
Móricko píše Ježiškovi:

- Milý Ježiško, mám ťa rád a dúfam, že aj ty mňa. Prines mi na Vianoce motorku.

On mu odpíše:

- Nie, to je drahé.

Móricko mu opäť píše:

- Mám narodeniny hneď po Vianociach, prines mi motorku.

On mu odpíše:

- Nie, to je drahé.

Móricko sa poobzerá po izbe a uvidí Pannu Máriu. A píše:

- Zajal som tvoju matku, výkupné je motorka. 

Potrápte svoje mozgové bunky
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Cesta na východ

Som študentom tretieho ročníka odboru Multikultúrna komunikácia a čínsky jazyk na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Minulý rok sa mi prihodila zaujímavá udalosť. Cez organizáciu AFS prišli na 
Slovensko dve čínske študentky a jedna z nich prišla dokonca až do môjho rodného mesta, do Modry.

V tom čase som to však vôbec netušil. Až kým neprišiel dobrovoľník z AFS do našej triedy a 
nepoprosil nás, čínštinárov, či by niekto neubytoval čínsku študentku. Keďže väčšina mojich 
spolužiakov býva na internáte a ja ako jeden z mála bývam v rodinnom dome, podujal som sa na to.

Presvedčiť mojich rodičov nebolo ľahké, no nakoniec sa to podarilo. Od decembra minulého roku 
bývala u nás čínska študentka Lu Yin. Zároveň to bola 
možnosť pre mňa zdokonaliť sa v hovorovej čínštine. 
Pamätám si ako som sa ju snažil každým dňom učiť po 
slovensky - čítaním Murphyho zákonov v slovenčine 
- až kým ma to neomrzelo. Mala tu zostaťZostať iba 
pol roka. Uvedomil som si, že za taký krátky čas sa po 
slovensky nikoho naučiť nedá, hlavne ak máte k tomu 
toho dotyčného presviedčať.

Bola to naozaj zábava všímať si všetky tie 
odlišnosti v správaní, reagovaní na rôzne podnety a 
vzájomnému učeniu sa novej kultúre. Postupom času 
sme si dokonca začali liezť na nervy, skoro ako 
ozajstní súrodenci a sem-tam sme sa aj povadili. Bral 
som ju totiž ako moju sestru, a tak som jej nič 
neodoprel, ani domáce práce.

Náš spoločný čas však pretiekol ako voda a pred nami boli posledné dva mesiace. Vtedy sa ma Lu Yin 
opýtala, či by som nechcel ísť na oplátku v lete do Číny s ňou, že by ma ich rodina rada spoznala. Nemohol 
som inak ako súhlasiť, takáto príležitosť sa predsa nevyskytuje často. Čo nevidieť som porobil všetky 
skúšky z čínskeho jazyka a ani som sa nenazdal a už som sedel v lietadle smerujúcom do Číny. Lu Yin 
však letela iným lietadlom ako ja, a tak sme sa stretli až v Moskve, kde sme na prestup do Pekingu čakali 3 
hodiny.

Po príchode do Pekingu nás privítala celá jej rodina. Prvé tri dni som strávil prezeraním pamiatok, 
medzi ktorými bol aj Veľký čínsky múr. Nebola to však žiadna sláva, pretože v ten deň pršalo. Aj napriek 
takmer nulovej viditeľnosti bolo návštevníkov neuveriteľné množstvo a všade sa tlačili.

Bývali sme v hoteli a večerali sme poväčšine v reštauráciách. Bol som prekvapený, že v miestnosti 
kde sme jedli som bol z chlapov jediný nefajčiar. Všetci si tam podávali cigarety ako keby sa ich chceli čo 
najrýchlejšie zbaviť. Odmietnutie nepovažovali za správnu odpoveď a tak mi ich ponúkali celý večer.

Jedlo bolo neopísateľne dobré. Slovák si neľahko zvyká na príliš pikantné jedlá. Všetky morské 
obludy, rôzne zelené a hnedé rastliny, morské riasy, hríby, fazuľky, k tomu koláčiky, sladké bravčové 
mäso, Pekingskú kačku, skoroakolangoše, veľké množstvo druhov ryže a slížov, polievky bez chuti, 
hocijaké jadierka, melón a mnoho ďalších jedál, ktoré by ste za jeden celý týždeň ani nestihli všetky 
ochutnať.

No to čo som nemohol ani cítiť bolo smradľavé tofu. Predstavte si, že vezmete obyčajné tofu a necháte 
ho vyhniličkať niekde v nejakom súdku, potom ho hodíte na rozpálený gril, pridáte ocot a soľ. Ak sedíte 
niekde v reštaurácii na 2. poschodí a na prízemí si náhodou niekto objedná smradľavé tofu, vie o tom celá 
reštaurácia. Nakoniec som sa premohol a pár kúskov som zjedol aj ja. Človek si môže zvyknúť na všetko, 
no toto bol pre mňa asi najväčší šok.

Zo života AMAVET klubov

Všetci Číňania samozrejme pijú pivo, a to, ktoré sme pili my, bolo zelené. Bolo totiž vyrobené z jednej 
zvláštnej tekvičky, ktorá mala veľmi horký zvrásnený povrch zelenej farby a vnútri sa nachádzali červené 
jadierka, ktoré boli naopak sladké. Toto pivo nebolo príliš silné, a preto ho popíjali po debničkách.

Ja som urobil chybu, keď som si zakaždým štrngal so slovami „GanPei“, čo sme sa na hodinách 
čínštiny učili ako „Nazdravie“. V skutočnosti to v preklade znamená „DoSucha“ a tak ma všetci neustále 
upozorňovali, aby som dopil. Význam slova „GanPei“ som však pochopil až príliš neskoro. A keďže som 
bol v miestnosti jediný cudzinec, bol som neustále vyzývaný na prípitok. Do hotela sme sa dostali až nad 
ránom a v nevedomosti som vypil pollitrovú fľašu vody načapovanú z vodovodného kohútika. Poprosím 
vás, ak pôjdete niekedy do Číny, za žiadnych okolností nepite vodu z vodovodu, mohli by ste totiž dva 
týždne presedieť na záchode.

...pokračovanie v budúcom čísle.

Michal Bútor
AMAVET klub č. 878, Modra
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