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Bolo mi cťou a potešením, DUK
Tento rok je môj posledný rok
na Detskej Univerzite Komenského, a teda aj v samotnej redakcii Novín DUK. Po neuveriteľných (a najmä zábavných)
šiestich rokoch mi DUK priniesol naozaj veľa. Či to boli zaujímavé prednášky alebo sprievodné workshopy, vždy som si
z nich niečo podstatné odniesla. Napríklad Army workshop
ponúkal tie najlepšie možné
vojenské obedy. Úžasný bol aj

náš spoločný pobyt na Planinke, kde sme strávili vynikajúce štyri dni. Keďže je toto môj
úplne posledný článok, chcela
by som sa veľmi pekne poďakovať Monike a Gabike, ktoré
nám tu všetkým umožnili byť.
Aj pánovi fotografovi za každú
jednu fotograﬁu. Asistentkám,
ktoré dozerajú, aby išlo všetko
hladko ako po masle. Bohužiaľ,
tohtoročný DUK sa nekonal
v Divadle Aréna, ale v Rado-

Príhovor

šinskom naivnom divadle sídliacom na Záhradníckej ulici,
ktoré nahradilo obľúbené Divadlo Aréna kvôli dlhodobej
rekonštrukcii budovy. Ale nevadí, skvelo bolo aj tu.
Na záver by som chcela povedať, že by som na DUK-u
za tých dlhých šesť rokov nič
nemenila, teda okrem toho, že
tu chýbajú tašky plné jedla…
Dovidenia DUK, bolo mi cťou
a potešením!
Kika Toporová

Bezpečne s Lenovom? / V rytme show dance / Nový superhrdinský seriál
pre celú rodinu / Denník, ktorý inšpiroval celý svet / Inscenácie, ktoré
hovoria o vojnovej hrôze / Peter Sagan na e-bicykli / Biliard, nie gulečník
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Prečo treba
skúmať
divorastúce
rastliny?
V rámci tohtoročného
DUK-u už odznelo osem
vynikajúcich prednášok,
avšak pred nami zostáva ešte jedna, posledná.
Deviatu prednášku s názvom Prečo treba skúmať divorastúce rastliny?
príde odprednášať prof.
RNDr. Karol Marhold,
DrSc., výskumník, vysokoškolský pedagóg, šéfredaktor a člen redakčných
rád medzinárodných časopisov. Najvyšší titul
(profesor) získal v roku
2009 v odbore Botanika
na Univerzite Karlova
v Prahe, ČR. Aktuálne
pôsobiaci v Botanickom
ústave CBRB SAV, v. v. i.
-red-

Foto: Peter Chvostek

Prečo existujú vojny a z akých
dôvodov sa vedú?
Doc. Mgr. M. A. Juraj Buzalka, PhD. z UK nám
v rámci našej predposlednej prednášky prišiel
priblížiť tému, ktorú nazval Prečo existujú vojny
a z akých dôvodov sa vedú? Na začiatku prednášky nám predstavil svoj odbor, antropológiu.
Je to veda, ktorá skúma ľudskú kultúru a spoločnosť. Medzi veci, ktoré skúma patria aj vojny, o ktorých bola táto prednáška. Vysvetlil nám
aké typy vojen existujú, ale aj to z akých príčin sa najčastejšie vedú. Oboznámili sme sa aj
s najväčšími vojnami novodobého sveta: prvou
a druhou svetovou vojnou. Na konci prednášky
sme rozoberali i aktuálnu situáciu ruskej agresie
na Ukrajine.
Hana Halamová

Foto: Peter Chvostek

Foto: internet

Prednáška

Bezpečne s Lenovom
Tento rok mali študenti a študentky DUK-u možnosť prihlásiť sa na zaujímavý workshop v IT
spoločnosti Lenovo, ktorý sa konal pred niekoľkými dňami (18. 04. 2022). Dozvedeli sa, čo sú
pravdivé a čo falošné správy, esemesky alebo
ponuky. Vysvetlili im, kto sú a čo robia hackeri, ale aj to, čo je phishing. Zároveň študentom
a študentkám poukazovali súčiastky, z ktorých
sa skladá počítač. Na záver si všetci zahrali zábavný Kahoot kvíz, v ktorom si overili svoje
nadobudnuté vedomosti a stretli sa so známym

youtuberom Selassiem. Deti odchádzali šťastné
s novými poznatkami a peknými tričkami s logom Lenovo.
Noemi Bočkayová

Každý študent DUK-u, ktorý mal záujem, sa mohol
prihlásiť na tanečný workshop. Trval dokopy štyri
dni a na záverečných promóciách sme odprezentovali naše spoločné dielo. Workshop sa zameriaval na
show dance. Naša choreograﬁa, ktorú sme sa učili
tancovať sa volá Raise you up/ Just be. Trénovali sme
koordináciu, ktorá je pre tanec nesmierne potrebná.
Týmto sme trénovali nielen telo, ale aj mozog! Tancovať podľa rytmu, robiť rýchle pohyby a byť vytrvalý – to všetko sme potrebovali. Zábavný a zároveň
užitočný workshop, ktorý rozprúdi krv a roztancuje
každého sa určite oplatí. Tak už neváhaj! Tancovať
môže naozaj každý!
Salome Bočkayová
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Foto: Peter Chvostek

V rytme show dance

Tipy a zaujímavosti

Foto: internet

Počas druhej svetovej vojny (1939 –
1945) prišlo o život mnoho ľudí. Skrývali sa, kde sa len dalo. V tej dobe žilo
jedno talentované židovské dievča, Anna Franková. Jej život bol pokojný do jej
trinástich rokov, kedy jej rodina utiekla.
Začali sa skrývať v tajnom zadnom dome

otcovej ﬁrmy. Neboli sami. Bývala s nimi aj rodina van Pelsovcov a zubár Fritz
Pfeffer. Boli to veľmi ťažké časy, obávali
sa každého ďalšieho dňa. Dokonca museli našľapovať jemne, aby nikto nezistil,
že sa tam schovávajú. Anna si v tej dobe
písala denník, do ktorého písala o pocitoch, o atmosfére a živote v úkryte. Píše
v ňom aj o nezhodách a hádkach, ale takisto o tom, ako sa prehĺbil jej vzťah so
synom van Pelsovcov – Petrom.
Napriek všetkým opatreniam ich 4. augusta 1944 nacisti odhalili a ihneď odviezli do koncentračného tábora. Tragicky zomreli všetci okrem otca Anny
Frankovej. Ten po vojne našiel v zadnom
dome jej denník, ktorý publikoval, aby si
ho mohli i ostatní prečítať. Teraz je jej
denník jedna z najznámejších kníh sveta.
Ľudia nachádzajú v jej hlbokých myšlienkach inšpiráciu dodnes.
„Kde je nádej, tam je život.“
Salome Bočkayová

Foto: internet

Päťdesiatštyri rokov
Viete, čo sa stalo v noci z 20. na 21. augusta 1968? V tej noci vtrhli vojská Varšavskej zmluvy, čiže vojaci Sovietskeho
zväzu, Maďarska, Bulharska, Poľska,
a Nemeckej demokratickej republiky do
Česko-Slovenska.
Okupačnú armádu tvorilo 27 divízií, čiže
vyše 500 000 vojakov, asi 6 300 tankov,
2 000 diel a 800 lietadiel. Zámienkou bol
tzv. pozývací list, ktorý poslalo vysokému predstaviteľovi Sovietskeho zväzu
Leonidovi Brežnevovi päť predstaviteľov Ústredného výboru Komunistickej
strany Česko-Slovenska. Ako oﬁciálny
dôvod uviedli autori listu strach z kontrarevolúcie, čím narážali na politiku
Alexandra Dubčeka počas obdobia Pražskej jari.
Netrvalo dlho a proti okupantom sa vytvorila vo viacerých mestách vlna od-

poru. Mnoho ľudí sa snažilo zastaviť
postup vojsk, mnohí dokonca vlastnými
telami. Počas okupácie zomrelo 139 civilistov a asi ďalších 500 sa zranilo.
Poznáte tú známu fotku, na ktorej je
Emil Gallo stojaci pred tankom s odhalenou hruďou? Akoby zázrakom doňho
nikto nestrelil.
Matej Ivan

Foto: internet

Denník, ktorý inšpiroval celý svet

Nový superhrdinský
seriál pre celú rodinu
– Ja som Groot

Mnohí z nás poznajú malého dreveného Groota najmä z ﬁlmov Strážcovia
galaxie. Keďže táto nevšedná bytosť
ľudí veľmi zaujala, toto leto sme sa
dočkali aj minisérie venovanej práve
príhodám malého Groota. Seriál nesie názov, ktorý zodpovedá jediným
slovám, ktoré vie naša hlavná postava
vysloviť – „I am Groot“ (teda „Ja som
Groot“).
V piatich krátkych epizódach sa pozrieme na rôzne planéty, do voľného
vesmíru i na loď Milano, kde budeme
hlavného hrdinu sprevádzať na jeho
dobrodružstvách, ktoré sme vo ﬁlmoch
nevideli. Veľkého množstva dialógu sa
však nedočkáme, no aj zdanlivo malý
časový rámec série ľahko postačuje na
množstvo zábavy a veľa humorných situácií.
Dominik Daniel Machel

Foto: internet

Inscenácie, ktoré hovoria o vojnovej hrôze
Jediné bratislavské divadlo pre (študujúcu) mládež, Divadlo
LUDUS, uviedlo v sezóne 2021/2022 dramatizáciu mrazivej novely Ericha Mariu Remarqua – Na západe nič nové. Táto inscenácia je určená starším divákom, 15 rokov a vyššie, nakoľko jej obsah (rovnako ako obsah literárnej predlohy) je ťaživý. V súvislosti
so situáciou na Ukrajine ešte viac. Najbližšie budete toto divadelné dielo (ktoré je aj v zozname povinnej literatúry pre stredné školy) môcť navštíviť 13. septembra. O pár mesiacov neskôr uviedlo
Divadlo LUDUS ďalšiu dôležitú dramatizáciu – Petra a Luciu od
Romaina Rollanda. Obe inscenácie približujú skrz mladých ľudí
hrôzy prvej svetovej vojny.
-redstrana 3

Biliard je šport, ktorý označuje viacero
hier, pri ktorých sa používa stôl potiahnutý zeleným plátnom ako hracia plocha
a biliardová tyč (tágo), ktorou sa posúvajú gule po hracom stole. Existuje okolo
tridsaťpäť druhov biliardu, z čoho každý má iné, svojské pravidlá. Základnými hrami sú: Karambolový biliard (francúzsky biliard), Pool (anglický biliard)
a Snooker (druh pochádzajúci z Veľkej
Británie).
Tento nevšedný šport – biliard – vznikol
pravdepodobne už na začiatku 14. storočia
vo Francúzsku. V tejto oblasti bola práve
populárna hra kriket, ktorá je vo svojich
základoch veľmi podobná. Na začiatku sa

kriket hrával vonku, ale postupne sa premiestnil dovnútra, kde sa z neho vyvinul
dnešný billiard. V súčasnosti sa hráči bi-

liardu usilujú o zaradenie tohto športu do
Olympijských hier. Držíme palce!
Hana Halamová

Foto: internet

Správny názov je biliard,
nie gulečník

Tohtoročné majstrovstvá sveta v horskej cyklistike (UCI E-MTB CROSS-COUNTRY WORLD CUP) sa odohrávali
v Les Gets. Peter Sagan súťažil 26. 08. 2022 (piatok). Horský
terén bol náročný, Sagan musel odjazdiť sedem kôl, pričom
ho nemohol predbehnúť prvý závodník, ktorý bol o jedno kolo
napred. Ak by sa to stalo, vyradili by ho z preteku. Sagan odjazdil všetkých sedem kôl a skončil na 16. mieste so stratou 58
sekúnd na top 10 súťažiacich a 5 minút a 25 sekúnd na víťaza
preteku, ktorým sa stal Jerome Gilloux s časom 52 minút 21
sekúnd. Gilloux tým obhájil svoje vlaňajšie prvenstvo. Peter
Sagan, ktorý jazdí za tím TotalEnergies povedal, že neprišiel
bojovať o cenné kovy, ale plánoval propagovať jedného zo
svojich partnerov. Akého som sa už nedozvedel.
Matej Ivan
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Peter Sagan na e-bicykli
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