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                                        Mám peňazí až to bolí,         
krásny dom a záhradu, milujúcu rodinu a teraz 
dohrávam THE SIMS a idem pod sprchu. 

      



 Úvod 

Vitajte v druhom čísle časopisu fame. 
Dúfame, že prvé číslo sa vám páčilo a,  
toto druhé bude ešte lepšie. 
Ospravedlňujeme sa vám za to, že sme 
v predošlom čísle v podstate zabudli 
napísať o tom, ako vznikol tento časopis. 
Samozrejme vám to teraz vynahradíme. 
A tak isto dostanete odpovede na otázky 
z rozhovoru s Jurajom Mokrým. Prajem 
príjemné čítanie! 
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O vzniku tohto 
časopisu 
Chcete vedieť ako vznikol tento časopis? Ak 
nie, tak vynechajte nasledujúcich pár riadkov 
a pokračujte v čítaní. Ale ak to chete vedieť, 
tak si urobte pohodlie a začnite čítať. „Kde 
bolo, tam bolo, existovalo kedysi dávno jedno 
tanečné konzervatórium a keďže to bola 
škola, tak na nej boli aj žiaci. A niekorí žiaci sa 
niekedy nudili  (samozrejme nemohlo to byť 
pred písomkou z matiky) a povedali si, že budú 
robiť školský časopis:  
ROZLET- 1985-86 
COOL-2002-03 
ARABESCUE-2005-06 
TKEJ POPULÁR- 2010-11-to robila moja 
spolužiačka minulý rok 
FAME-2011-ak si niektorý z týchto časopisov 
chete pozrieť, pán profesor Jurík má všetky 
čísla, ktoré vyšli. 
 
Spoločne dúfame, že FAME bude pokračovať 
aj s Vašou pomocou. ☺ 
Pripravila: Maruška Magálová 
 



Interview s Jurajom Mokrým  
Dobrý deň! Kde berieš všetky ilúzie a nápady? 
 
Rozhodne sa nevidím na poschodí, kde sú tí, čo sršia nápadmi. 
Možno preto, že ich nikomu neberiem. Ilúzie sa ma zmocňujú keď 
unavený šoférujem na diaľnici a vidím King Konga alebo Róberta 
Fica. 
 
Na akých vtipoch sa smeješ najradšej? 
 
Na tých ktoré sú jednoduché ako facka a lahučké ako sólistka na 
baletizole... Vždy ide o miligramy a neprekročiť to podaním. 
 
Máš chvíle vo voľnom čase, keď si vážny? 
 
Žiaľ áno. Ide to ruka v ruke s vekom. 
 
Ako sa ti napodobňoval J. Ďurovčík v Let´s  
Silvester? 
 
Tak... na rýchlo... usiloval som sa čiastočne uchopiť jeho konanie 
a jeho strohý slovník.. 
 
Čo by si chcel odkázať nám, žiakom? 
 
Že na roky, ktoré spoločne prežijete na konzervatóriu budete 
spomínať navždy s úsmevom a prazvláštnou príchuťou vzácnej 
nostalgie. 
Ďakujem za milé pozvanie na DOD a prajem veľa šťastia! 
 
Ďakujem za rozhovor a prajem pekný deň!   



 Kde sme boli? 
Pokračujeme v naše túre na bicykloch  do číny. 

Cez novú colnicu za Kiszomborom prechádzame bez problémov do Rumunska na Timisoaru. Šliapeme na 
Detu, Oršovu, Oravitu k Dunaja. V Moldova Veche stretávame v meste Japoncov na bicykloch, ktorí poznajú 
Peťových kamarátov z Japonska. Ideme nádherným prostredím popri Dunaji na Oršovu. Fotíme sa pri 
Železných vrátach a v Turne Severin upútavame pozornosť rádia Sud. V Calafate trajektom prechádzame do 
bulharského Vidinu.  
 
Bulharsko 

Nachádza sa v geografickej a geostrategickej zóne, ktorá spája Európu  s 
Áziou  a Čiernomorským regiónom. To predur čilo bohatú a rôznorodú históriu 
krajiny, ktorej územie je jedným z prvých osídlenýc h človekom na európskom 
kontinente.Krajina susedí na severe s Rumunskom  (d ĺžka hraníc 608 km), na 
západe so Srbskom  (258 km) a s Macedónskom  (248 km), na juhu s Gréckom  (493 
km) a na juhovýchode s Tureckom  (259 km). Východnú hranicu tvorí Čierne 
more  (378 km). Rie čnu hranicu tvorí 686 km. 

Nechávame za sebou Rumunsko, z ktorého máme veľmi príjemné pocity. Za Vidinom blúdime našťastie na 
lepšiu cestu na Montanu. Peter v kopcoch nevládze a tak sa cez hrebeň a sedlo Petrochan prevážame do Sofie 
stopom. Som z tohto konania smutný, lebo myšlienka čistoty našej cesty je týmto krokom vážne poškodená. 
Neospravedlňuje to ani meškanie voči harmonogramu a presne vybaveným vízam. K stopovaniu sa z takéhoto 
dôvodu pristupuje až tesne pred hranicou pred uplynutím víz a to aj na rovine. Pri stanovení denných dávok 
sme precenili svoje sily a podcenili čas na oddych a relaxáciu. Jeden deň za mesiac ako rezerva pri takejto 
ceste určite nestačí.  

Po obhliadke Sofie a jej pamätihodností v sprievode chlapca, ktorý pracoval v Brne, trávime večer na našom 
veľvyslanectve. Sofiu opúšťame po diaľnici na Ichtiman, Plovdiv a Svilengrad. Po kolízii s bulharskými vojakmi 
a následnom páde z bicyklov mňa a Braňa tesne pred tureckou hranicou, túto už prechádzame bez problémov.                                      
Km=462                  13.7. 

 
 
                                                                                                  
Turecko 

Prevažná časť krajiny patrí k Ázii . Turecko obmývajú štyri moria a susedí s 
viacerými krajinami. V európskej časti sú to Bulharsko  a Grécko  a v 
ázijskej časti má spolo čné hranice s Gruzínskom , Arménskom , Azerbajdžanom , 
Iránom , Irakom  a Sýriou .Turecko je prevažne hornatá krajina. Nížiny sa 
nachádzajú len v európskej časti. Príjemné pláže sú na pobreží Egejského 
mora  a v južnom Turecku pri Stredozemnom mori .Obyvate ľstvo sa skladá 
prevažne z Turkov a národnostných menších, z ktorýc h najvä čšie zastúpenie 
majú Kurdi . Turci vyznávajú islamské  náboženstvo. 

 
Celú cestu od hranice až do Istanbulu tvoria malé stúpania a klesania. V tejto horúčave veľmi nepríjemné, lebo 
niet sa kam ukryť do tieňa. Do Istanbulu prichádzame neskoro v noci a tak prespávame v parku. Ďalší deň už 
v centre mesta, v hoteli Elena, odkiaľ konečne po riadnej hygiene vyrážame do mesta na obhliadku pamiatok. 
Stíhame len tie najbližšie a 
Pripravila: Pera Jakovičová 
 

         Km=491                  8.7. 

 



Vráťme sa do Halloweenu 

Pripravila: Patrícia Vizinová ako projekt na 
angličtinu 
 



 
Kde sme boli cez maturity? 
13.3.2012: 
                  1.-4. ročník: 
Prišli sme do školy pre desiatu a o 9.30 sme odišli 
do BIBIANY.Tam bola výstava s názvom 
Rómovia. Na druhom poschodí bola výstava 
o umení, kde bola asi najväčšou atrakciou modrá, 
tmavá, v podstate skriňa, do ktorej ste sa mohli 
zatvoriť a vnútri bol simulátor búrky. Na poslednú 
výstavu z názvom Hip-Hop, kde nás mala učiť 
učiteľka zo záladnej umelekej školy, sme nemohli 
ísť, pretože usporiadateľka výstavy vymyslela, že 
sme si to mali zarezervovať mesiac vopred čo je 
úplná hlúposť, keďže pred nami tam bola skupinka 
detí. Nakoniec sme mali rozchod na Obchodnej 
ulici a asi o jednej sme sa vrátili do školy na obed. 
                5.-7. ročník 
Mali skrátené vyučovanie.Väčšinou len tanečné 
predmety. 
14.3.2012: 
 1.-4. ročník 
Dnes sme si trocha pospali dlhšie, pretože sme 
mali nástup v škole až o 10.30. Hneď sme išli do 
ISTROPOLISU na hudobnú prednášku proti 
drogám. 



       Krížovka 
 
 
 
 
 
Encyklopédia, sova, poskok, estera, noha, auto, anténa, 
krutosť, astronómia, aktovka, skutočnosti, Ivia, cvak, rosa, tlkot, 
sudoku, kvetináč, čelo, apač, na poli, kone, Ali, klať, art, klad, 
ruka, Otawa, vrece, terč, liar, kela, ovocia, kiwi, tok, kraka, 
aktor, tade,  

Meno slávnej primabaleríny: 
 
 
 
Kozliatka, kozliatka otvorte mi, ja som 
Vaša mamička! 
Nie! Naša mamička má kľúče!  

e n c y k l o p é d i a s a 

s o v a r i p o s k o k k s 

t h s n u u a v v e v t u t 

e a r t t t k d d e o o t r 

r t l é o o o a o v c r o o 

a l i n s k t a k n i s č n 

a k l a ť l z a u a a a n ó 

o k o a č t h a w k k a o m 

l r p n r a i l o a i o s i 

e a a v e e c e r v a w t a 

č á n i t e v k a c i v i ! 



      Móda 
 Tak, môžem začať tým že rozdiel medzi terajšou módou a módou z rokov 80-90 je veľmi 
odlišný. Keď si zoberieme už len nohavice: nosili sa  obyčajne do zvonca, všelijako 
popretrhávané a všelijako upravené. V dnešnom svete letia nohavice, ktoré sa nazývajú 
„slimkáče“ ,miesto zvoncu končia tesne pri nohe.Keď si zoberieme že polovička obyateľov 
túto módu ani len nepozná, či nevie sa podľa nej zaradiť je to škoda. Lebo ľudia na ulici si 
môžu pomyslieť, že kde ten nechal módu, kde nechal oči, či je slepý a rôzne iné myslenia 
okoloidúcich občanov. Druhá vec  sú finančné prostriedky, lebo ako sa vraví, móda niečo 
stojí. Myslím si, že nie každý má na nové trendy,úžasné nohavice, či tričká, a tak nosí to, čo 
má umožnené.Keď behám po internetových portáloch, sledujem trendy ktoré letia svetom 
vidím, že tiež záleží na farbách či strihoch ktoré nesmieme obliekať krížom, krážom. Farby si 
musíme kombinovať tak, aby neboli veľmi kontrastné, či úplne bijúce.Mali by sme sa 
obliekať podľa toho, aké je počasie, obdobie, príležitosť.  Nie ,že v lete si dáme bundy 
a v zime krátke tričko,keď je jeseň dáme si plavky,keď je svadba čí ples dáme si tepláky 
a pod..Chápete čo tým myslím.Obliekať sa hlavne pre seba a nie pre druhých. Ja si hovorím, 
komu sa nepáči, tak nech sa nepozerá. Hlavné je, že sa Vaša kolekcia, ktorú dúfam, viete 
zladiť, sa vám páči. Ešte som zabudol, že by ste sa mali cítiť pohodlne vo veciach, ktoré si 
kúpite v nákupných centrách či v menších obchodoch. 
Dnešným hitom u chalanov:sú nohavice ktoré majú predlžený klin, tričko, dočítal som sa 
dokonca, že najnovší trend u chalanov sú priľahlé nohavice“slimkáče“ a  tričko, ktoré je buď 
priľahlé alebo voľne padnuté, mikina-svetrík s gombíkmi či so sťahovacou gumou na 
konci.(Jasné, že u každého je to individuálne) 
Dnešným hitom pre dámy: Je predĺžene tričko  s ukončenou gumou, legíny, k tomu nejakú 
vestičku alebo svetrík, ktoré dodá šmrnc .Nejaké topánky s vysokým opätkom a s platformou, 
cool  účes či už vysoký cop( rozhodne vylučujem cop spevnený pri krku), alebo voľne 
rozpustené vlasy. V obidvoch prípadoch súhlasím.(samozrejme zasa je to u každého 
individuáine, každá žena má iný vkus, iný tvar tváre iné vlasy a pod.).Ja si myslím, že každá 
žena by mala vedieť niečo o móde.Ja si napríklad neviem predstaviť chodiť s dámou ktorá ma 
zvoncové nohavice, tričko také, aké sa už nenosí.Však snáď sa každému mužovi páči, keď je 
jeho priateľka upravená, dobre oblečená, či dobre vyzerajúca. 
Z pohľadu muža môžem  napísať,  že ženy by sa nemali zanedbávať, tým myslíme aj to, aby 
nezanevreli na nové kolekcie či módu, ktorá niektoré ženy naozaj obchádza. 
U chalanov je to trošku inak, niektorí chalani nepotrebujú žiť s módov, no niektorí sú 
zamilovaní do módy  ako napríklad ja. Nemyslím, že tým ktorým sa páči móda, a radi sú cool 
sú iní ako chlapci, ktorí kašľú na módu a zaujíma ich len TV a iné aktivity. Napríklad ja sa 
rád obielkam, vždy sa teším, keď si môžem niečo nové kúpiť, môžem si to obliecť a viem, že 
na túto dobu je to úplné cool. 
Viem, netreba ľudí posudzovať podľa toho, ako vyzerajú čo  majú oblečené, či  majú nové 
topánky, či značkové alebo neznačkové oblečenie. Hlavné je podľa mňa  to, keď je človek 
čistý, voňavý, a hlavne sám sebou.( Ale tiež by aspoň trošku mali vnímať módu takú aká je!!) 
Ešte doplním, že mne osobne sa páčia dámy, ktoré tu módu poznajú, a žijú s ňou. 
 
 
 
                                                                                 Pripravil: Karol Kotlár 

 



 
 

  Pozdrav 
Znova sa s vami lúčime a spoločne 
veríme, že sa Vám toto číslo páčilo a 
že ste v ňom našli to, čo ste hľadali a 
ak nie, ak vám v ňom niečo chýbalo, 
alebo sa vám niečo nepáčilo, pokojne 
to povedzte niekomu z redakcie. Zatiaľ 
dovidenia na budúci mesiac! 
 
 
 
Hlavná redaktorka 
 
 
 
 
 
 
 Na nebeskú bránu klope muž a strašne 
sa smeje: Človeče, prečo sa tak smejete? 
Ále, dole ma operujú a ja som už tu! 


