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Keď cez prázdniny prší
Určite sa vám už aspoň raz
stalo, že keď ste mali niečo na
pláne v rámci dovolenky, napríklad ísť sa schladiť na kúpalisko, začalo pršať a všetko
ste museli zrušiť. Avšak naša
krajina má veľa možností na
spríjemnenie takýchto chvíľ.
Mám pre vás pár tipov na výlety v Tatrách.
Prvým tipom je Digitálna galéria Poliankovo v Tatranskej
Polianke. Je to interaktívna
galéria, kde máte nielen obrazy, ale aj digitálne projekcie,
alebo aj veci na vyskúšanie.

Zažiť si napríklad môžete aj
to, aké to je byť vysokohorským nosičom, čo musí niesť
na chrbte, alebo si sadnete do
auta, ktoré nie je celkom autom. Na poschodí sú namaľované obrazy, na ktoré keď
namierite špeciálnou aplikáciou, tak sa zrazu rozhýbu.
Ak namierite na zem, môžete
sa pozrieť, aký je výhľad napríklad z Téryho chaty. Dole
v kaviarni si môžete spraviť
„selﬁeccino“, t. j. cappuccino, ktoré budete mať posypané v tvare vašej fotky, ak

Príhovor

ste ju nahrali na stránku.
Druhým tipom je Tricklandia v Starom Smokovci. Je

miestom plným ilúzií. Nachádzajú sa tam napríklad rozširovacie a zužovacie zrkadlá
a zrkadlové bludisko. Tiež
sú tam obrazy, ktoré ožívajú.
Aplikácia na „oživovanie“ sa
volá Tricklandia & Poliankovo. Posledným tretím tipom
je Belianska Jaskyňa v Tatranskej kotline. Pamätám si,
že je tam hudobná miestnosť,
v ktorej sa kedysi konali koncerty klasickej hudby. Tak pomohol som vám? Nezabudnite, užiť si prázdniny môžete
aj počas dažďa.
Matej Ivan

Zvláštnosti vesmíru / Hravý dramatický workshop v Novej Cvernovke
/ Hrôzostrašné rozprávky bratov Grimmovcov / Londýn a Warner Bros
Studios očami Ester / Nielen Tour de France, ale aj Tour de France Femmes
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Už prvú augustovú stredu
vám, milí študenti a milé
študentky Detskej Univerzity Komenského, predstaví
prof. MVDr. Juraj Koppel,
DrSc., slovenský erudovaný
odborník z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat
CBv SAV, v. v. i., ďalšiu pozoruhodnú tému – Prečo je
pes najlepší priateľ človeka? Už sa niekedy nad tým
zamysleli?
Prof. Juraj Koppel získal
významný profesorský titul
v roku 2014 v odbore veterinárna morfológia a fyziológia a od roku 2009 až po
súčasnosť je vedúcim vedeckým pracovníkom. Špecializuje sa predovšetkým
na fyziológiu a biológiu vývinu. Ak vás zaujíma tento
druh problematiky, tak sa
určite máte na čo tešiť.
-red-

Názov v poradí štvrtej prednášky tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského znel Prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy
a planéty? a prednášal nám ju
veľký odborník, doc. RNDr.
Juraj Tóth, PhD. V skratke nám
porozprával ako o vzniku vesmíru, tak aj hviezd, čiernych
dier, planét, ale aj o vesmírnom teleskope Jamesa Webba
(JWST). Počuli ste už o ňom?
Ide o najvýkonnejší teleskop,
aký bol kedy vypustený do vesmíru. Zaujímavý je pre svoju vysokú citlivosť, ktorá mu
umožňuje v jeho okolí jednoducho všetko snímať, teda predovšetkým astronomické objekty.
Ďalej sme zistili napríklad aj to,

že čierne diery zanikajú, ale až
za takú dlhú dobu, že zanikne
skôr celý vesmír ako jedna čierna diera.
Študenti a študentky DUK-u
mali na p. doc. Tótha mnoho
mnoho otázok ohľadom danej problematiky astronómie

Hravý dramatický workshop
v Novej Cvernovke
Dňa 26. 07. 2022 (utorok) sa konala opäť ďalšia hravá sprievodná aktivita DUK-u. Tentoraz
sme dostali možnosť zúčastniť sa Dramatického workshopu_Zbojnička Roja v Novej Cvernovke. Pracovali sme s rozprávkami od slávnej
Astrid Lindgrenovej. Ako už názov workshopu
napovedá, dôležitý bol najmä príbeh o zbojníčke
menom Ronja. Začali sme s tým, že sme mali
urobiť nedobytný hrad len za desať sekúnd. Ale
podarilo sa nám to. Potom sme boli v tom „v hra-

a kozmológie. P. doc. Tóth sa
usiloval odpovedať čo najviac,
avšak čas bol silnejší. Bohužiaľ, nestihol odpovedať na
všetky položené otázky, ale to
nevadí, pretože prednáška bola
aj tak veľmi zaujímavá.
Kristína Toporová

Foto: Peter Chvostek

Prečo je pes
najlepší priateľ
človeka?

Zvláštnosti vesmíru

de“ a rozdelili sme sa do šiestich skupín. Tvorili
sme gobelíny. Neskôr nám dali fotograﬁu jedného obrazu a my sme ho mali vytvoriť pomocou
nás, boli sme takzvanými sochami. Avšak to nie
je všetko. Na to prišiel storočný mor, storočná
voda, storočný oheň a aj storočná vojna. Prišli na
hrad zbojníci; dve rodiny, ktoré boli znepriatelené a hrad bol tým rozdelený hlbokou jamou, ktorú vytvoril blesk. A do každej rodiny sa narodilo
dieťa, do jednej Ronja a do druhej Byrk. Hádali
sa o tom, ktoré dieťa je lepšie a hádali sa až tak,
že sme kričali na seba rôzne slovné spojenia.
Potom sme hrali v skupinách, čo dokázali tie
deti, keď mali tri, šesť, deväť rokov. Na konci
workshopu sme hrali vidličky, lyžičky, nože.
Cieľom hry bolo, že sme mali zobrať fazuľu
a doviesť ju naspäť, a keď nás uvideli, pohnúť sa
tak, že nás mohli len „pifnúť“. Takže sme si čupli a oslobodiť nás mohol len ten, čo už doniesol
fazuľu naspäť a museli sme byť k sebe pripútaní.
A to je všetko. Bol to veľmi zaujímavý tvorivý
proces pre nás všetkých.
Matej Ivan

Foto: Peter Chvostek

Foto: archív J. K.

Prednáška

Naša anketa
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Kde sa vám páčilo viac, v Divadle Aréna,
alebo po novom, v Radošinskom Naivnom divadle?
A/ Radošinské Naivné divadlo
B/ Divadlo Aréna
C/ Je mi to jedno
D/ Neviem, nezažil som DUK
v Divadle Aréna
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-red-

Foto: Peter Chvostek

Už v poradí piatom čísle našich Novín DUK
(a zároveň v prvom augustom čísle) vám,
milí čitatelia a čitateľky, prinášame druhú
anketu. Tento raz nás, redakčný tím, veľmi zaujímalo, ako sa napríklad spolužiakom a spolužiačkám páči a vodí v nových
priestoroch. Samozrejme, ide iba o čiastočný
prieskum, pretože na ňom nespolupracovalo
celé univerzum Detskej Univerzity Komenského, len 40 respondentov a respondentiek.

Tipy a zaujímavosti

Prinášame vám naše tradičné tipy a zaujímavosti
Už v poradí piatom čísle našich Novín DUK sa dočítate o bratislavskom Dúhovom pride, ktorý sa po dvoch rokoch mohol
opätovne odohrať naživo v uliciach Starého mesta. Avšak o pár riadkov nižšie s nami môžete nazrieť do slávnych londýnskych
ﬁlmových ateliérov, ako aj do problematiky rozprávok ako takých. Tak hor sa do čítania!

Hrôzostrašné rozprávky bratov Grimmovcov

Londýn a Warner Bros Studios očami Ester
Londýn je kozmopolitné, multikultúrne veľkomesto na severe Európy. Ide o hlavné mesto
Anglicka a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Je známe svojimi obrovskými mrakodrapmi,
mnohými kráľovskými palácmi, úchvatnými a veľkolepými
záhradami, slávnym Múzeom
voskových ﬁgurín Madame
Tussauds, avšak, dôležité je
poznamenať, že v Londýne
sa nachádzajú najmä ikonické
Warner Bros ﬁlmové ateliéry.
A tie sa veru naozaj oplatí vidieť naživo!
Vo Warner Bros Studios sa ponoríte do sveta rozprávok, kúziel a neutíchajúcej mystiky.
Na svoje si prídu malí i veľkí
fanúšikovia a fanúšičky sﬁlmovaného spracovania sveta
Harryho Pottera. Čarodejníci (možno aj muklovia) môžu
nastúpiť do vlaku Hogwart Express, ako inak, na nástupišti
9 a ¾. Pri vašom príchode na

železničnú stanicu vám nebude chýbať ani vozík na kufre.
O kus ďalej uvidíte trojposchodový autobus, modré lietajúce
auto Ronovho otca, prekrásny
Rokfortský zámok, veľkú jedáleň s kostýmami, učebňu elixírov, Zakázaný les, ale aj kanceláriu profesora Dumbledora so

všetkými známymi predmetmi
– čarovný klobúk, obrovský teleskop a aj samotného fénixa.
Za odmenu si môžete v bufete
vypiť chutné ďatelinové pivo.
Vo Warner Bros Studios strávite asi celý jeden deň, ale stojí
to určite za!
Ester E. Lörincová

Foto: internet

Už dvanásty Dúhový pride v Bratislave
V sobotu (23. júla) sa v Bratislave opäť konal obľúbený Dúhový pride. Zúčastnilo sa
ho približne 10 tisíc ľudí. Ich hlavným cieľom je zviditeľniť LGBTQ komunitu, posilniť občiansku angažovanosť a presadiť
rovnosť a toleranciu medzi občanmi.
Dúhový pride sa konal na Hviezdoslavovom námestí, na ktorom boli umiestnené
dve pódiá. Nechýbali ani stánky s občerstvením a nápojmi. Taktiež sa tam dali kúpiť

dúhové vlajky, odznaky a mnoho ďalšieho.
Podujatie sa začalo o 13. hodine príhovormi
zakladateľov a niekoľkých politikov. Následne sa o 16. hodine odštartoval pochod
bratislavským Starým mestom. Po pochode
mestom, ktorý sa zakončil na Hviezdoslavovom námestí, sa začali vystúpenia kapiel
a spevákov. Večer sa začala after party, ktorá celý Dúhový pride vynikajúco ukončila.
Kristína Toporová
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Foto: internet

Walta Disneyho, ale bola zdrojom inšpirácie pre umelcov
a skladateľov naprieč storočiami. Avšak klamala by som, keby som vám povedala, že rozprávky prvej originálnej verzie
by vás očarili. Práve naopak,
neboli to rozprávky dnešnej
doby, ale ozajstné krvilačné
horory so zvrátenými závermi! A už vôbec nie vhodné pre
malé deti. Keď sa niekedy rodičia aj rozhodli prečítať svojim deťom pred spaním nejakú
rozprávku z pera bratov Grimmovcov, od strachu a napätia
ani nemukli. Máme šťastie, že
sa jednotlivé príbehy postupne
upravili, pretože sa ich už viac
nemusíme pri čítaní báť.
Salome Bočkayová

Foto: internet

Asi všetci veľmi dobre poznáte
slávne rozprávky ako Ruženka,
Snehulienka alebo Zlatá priadka. Avšak, vedeli ste, že mnohé
obľúbené detské Disneyho rozprávky sú len poupravené verzie rozprávok dvoch nemeckých bratov Jacoba a Wilhelma
Grimmovcov?
Antológia rozprávok, ktorú
zostavili, neinšpirovala len
svetoznámeno amerického ﬁlmového producenta a režiséra

Nielen Tour de France, ale aj
Tour de France Femmes

Poznáte EYOF?
Čo znamená skratka EYOF? Ide o Európsky olympijský festival mládeže,
ktorý organizujú Európske olympijské výbory v spolupráci s hostiteľmi/
kami daného vybraného mesta. EYOF
je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov a športovkyne vo veku od 14 do
18 rokov. Dokonca EYOF disponuje
aj niekoľkými tradíciami z „veľkých“
Olympijských hier. Tento ročník sa konal v slovenskom meste s bohatou históriou – v Banskej Bystrici (24. – 28.

Foto: internet

Stodeviaty ročník obľúbenej Tour de France sa začal v Kodani a skončil tradičným dojazdom na Champs-Élysées v Paríži. Na mužských pretekárov čakalo 21 etáp, v ktorých prešli
celkom 3 353 kilometrov. Žltý dres získal dánsky pretekár
Jonas Vingegaard, ktorý mal náskok 2 minúty 43 sekúnd pred
Slovincom Tadejom Pogačarom. Zelený dres získal Wout van
Aert, biely dres Tadej Pogačar a bodkovaný dres získal spolu
so žltým dresom spomenutý Jonas Vingegaard. Avšak Tour sa
oﬁciálne skončila až v nedeľu 31. júla, pretože pokračovala
novou ženskou edíciou nazvanou Tour de France Femmes,
ktorá sa odohrala po celom Francúzsku. Zatiaľ, čo mužská
edícia sa v Paríži skončila, tak naopak, tá ženská sa v Paríži
začala počas toho istého dňa. Pretekárky počas nej prekonali
spolu 8 etáp s celkovou dĺžkou 1033,6 kilometra a konečným
dojazdom na La Planche des Belles Filles.
Dominik Daniel Machel

júla). Olympijský festival sa slávnostne
zahájil známym olympijským ohňom
a sľubom.
Cieľom EYOF je dodať mladým športovcom a športovkyniam dostatočne
veľkú motiváciu na napredovanie vpred,
ale takisto im má ukázať, ako to všetko prebieha na Olympijských hrách
v súčasnosti. Ak ste si napríklad neistí,
koľko sa asi prihlási ľudí, tak priemerne
sa letnej verzie zúčastní až 3 600 športovcov/kýň a zimnej verzie okolo 1 600
športovcov/kýň.
Adela Marková
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