BUDÚCNOS JE JASNÁ, BUDÚCNOS SÚ KALAMAJKY
Hurá! U len zopár dní (dokonca keï
navtívite robársku stránku, budete to ma
odratávané presne na sekundy ) ostáva do
významnej udalosti kolského roka
kadého poctivého robárèana. e
neviete, o èom je reè? No predsa Kalamajky!!! Prosím? Ani tak nie ste
múdrejí? Prepáète, kde ste boli
posledných dvadsadevä rokov? Áno. Je
to tak. Tohoroèné Kalamajky sú jubilejné
tridsiate. Po tridsiatykrát sa na robárskom
kolskom dvore, v posledný aprílový piatok,
postavia kulisy, pripraví ozvuèenie,
zhromadí publikum a do akcie vstúpia
jedinci, ktorí nabrali dos odvahy a vymysleli
nejaké èísla. Hmm, vlastne vymyslie èíslo
nie je a také odváne. Odváne je tam v
ten rozhodujúci okamih vystúpi a poda
tam aký - taký, vysoko amatérsky výkon. Je
tu anca, e publikum pochopí.
Mono si kladiete otázku, ako také
kalamajkové èíslo vzniká. Tak to ste na
správnej adrese. Máte toti tú èes, e ste
natrafili na mòa. Èírou náhodou som do
jedného takéhoto èísla zablúdila. Aby sme
boli presní, u som v druhom, no to je len v
tádiu rozvoja. Take zatvorte ústa, ktoré
ste od prekvapenia urèite nechali otvorené
a uverte tomu tastiu, ktoré vás stretlo.

Zavediem vás tam, kam bený smrte¾ník
nemá prístup.
Predstavme si spolu také klasické
divadelné predstavenie. Zopár hercov,
ktorí dokonlae ovládajú svoju rolu odpredu
i odzadu, ba mono aj diagonálne.
Predstavme si úasné kostýmy, rekvizity.
Predstavme si reiséra, ktorý to má vetko
pod palcom, ktorého vetci repektujú,
neodporujú mu a sú mu vïaèní za to, èo
pre nich robí. Predstavme si aj tú ve¾mi dlhú
dobu, ktorú títo herci, v oèakávaní
premiéry, spolu s ostatným personálom
trávia spolu, aby vetko klaplo. Máte to? Ak
áno, tak Kalamajky sú pravým opakom tejto
ilúzie.
Neveríte? Uvidíte. Vezmime si napríklad
nae minuloroèné èíslo ( mimochodom
ohodnotené ako divácky najúspenejie ).
S prípravou sa zaèalo pomerne skoro.
Mono také dva mesiace dopredu.
Spoèívala v tom, e kadý jedinec z triedy
cítil potrebu takéhoto príspevku. Mali by
sme nieèo urobi. Musíme tam u ís. Tieto
vety boli na dennom poriadku. Dokonca sa
kadý piatok veèer chodilo niekam sadnú,
s cie¾om koneène u nieèo vymyslie. Vdy
sa diskutovalo, hádalo, len akosi nikdy nie
o Kalamajkách. A raz ( asi tak tri týdne
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pred dòom D ) naozaj skrsol nápad. A ïalí,
a ïalí... Scenár sa zbúchal asi na dve
átvorky a hurá, hor sa do práce. Tá práca,
to presnejie znamená pozhána cédeèka
alebo videokazety, z ktorých sa dá
vystrihnú nejaká tá veta a pouije sa v
dialógu. Èo myslíte, ko¾ko ¾udí sa na tom
podie¾a? Hmm, je pravda, e CD môe
donies kadý, keï ani to nie,
pánbohzapla za internet. No ko¾ko ¾udí má
predpoklady na to, e to dá celé dokopy?
Asi tak traja, tyria z celého kolektívu.
Ostatní sú morálnou podporou, avak len v
tom lepom prípade. Vdy sa nájde niekto,
kto by to zaruèene urobil lepie , len keby
... Take: CD je hotové také tyri dni pred
ostrou. Teraz by sme mali zohna
úèinkujúcich - patrilo by sa predsa skúa.
Ale èoe? Zrazu sa objavia písomky,
skúania, pedikúra, manikúra, chorá zlatá
rybka, bratranec z Ameriky, ktorý chodí
domov raz za devä rokov a protagonisti sa
rozutekajú. Kde je problém, to sa zvládne.
Jeden deò skúajú iesti, druhý piati, tretí
jedenásti. tvrtý deò sa ostatným povie, èo
vlastne majú robi ( keï to u predtým akosi
nestihli ). A tak sa vetci spolu zídeme v ten
osudný deò a èakáme ako to vypáli.
Úvodné privítanie, prvé èíslo, druhé,
Fyzika: Tú uvinu si nechaj na didinu!
Geografia: A potom uvidíme, ako to bude v
minulosti.
Matematika: Pardón, pomýlil som sa. Ale
mýli sa je ¾udské.. povedal jeko a zliezol z
drôtenej kefy.
Biológia: Ja keï mám ís uèi do vaej triedy,
tak sa mi na ksichte vyhadzujú vyráky.
Estetika: V Starovekom Ríme sa ilo ako.
Pamätáte sa, nie?
Angliètina: Profesorka: I feel so sleepy
today!
tudent: Aj ja mám slipy!
Profesor: Dajte mi papierik, aby som si tam
napísala, e ste kompletní
Estetika: (Romanovi) ... ja sa sústreïujem iba
na pohyby vaich pier
Estetika: ... najprv je malý a tenký, potom
hrubne, hrubne, rastie, je stále väèí, pevnejí
... a zarastie...(stromèek)
Estetika : (Prof, nám ukazuje sochu - nude
man) "vimnite si hlavne" ... (nestihla
dopoveda) ...myslím tú stuhnutos... J
Estetika:Keby
mohla (Olívia), tak splynie s
Estetika:
Marcelom.

NA KUS REÈI S PÁNOM PROFESOROM VRÁBLOM
Pán profesor Vrábel, ako iste vetci
viete, bol posledných devä rokov
akýmsi tvorcom a organizátorom
Kalamajok. No posledné roky sa vdy
zastrájal, e tieto Kalamajky sú u jeho
posledné. Preèo skoncova s nimi nie je
a také jednoduché, sa dozviete v
tomto bleskovom rozhovore.
*Minuloroèné Kalamajky sa niesli v duchu
posledných "Jokových" , take konèíte s
nimi?
-Áno.
*Stopercentne?
-Áno.
*A preèo?
-Aaaa
Kalamajky potrebujú
jednoducho niekoho nového. Niekoho,
kto by priiel s inými,
zaujímavými
nápadmi a zobral si celú túto záleitos na

staros.
*Myslíte si, e je na kole niekto taký?
-Hm. No, dúfam, e na kole je niekto
taký, ale zatia¾ sa neprejavil.
*Ako to budete riei, ak sa nikto
nenájde?
-Tak to je problém. Bol by som rád, keby
sa dakto naiel. No nechcem, aby
tradícia, ako sú Kalamajky, zanikla. Cítim
istú zodpovednos, take ich nakoniec asi
urobím. Ale vravím, e to nie je dobré pre
Kalamajky. Takisto to nie je dobré pre
mòa, lebo cítim, e to u robím nasilu.
*Take k tomu nemáte taký vzah, ako na
zaèiatku?
-Nie, no, hmm Teda kadá vec, ktorú
èlovek robí dlho, sa pre neho stane
stereotypnou. A robí ju bez tej prvotnej
energie, ktorú mal na zaèiatku.
*Nebude vám vetok ten zhon chýba?

-Ja nechcem od Kalamajok odís úplne!
Chcem, aby priiel niekto s originálnymi
nápadmi a ja by som mu s tým vetkým
pomohol. Chcem ís troku do úzadia.
*Nebude vám chýba pocit, e Kalamajky
sú akoby vae?
-Nejde o to, èi sú moje alebo niekoho
iného, ide o to, aby boli. Lebo robárka
bez Kalamajok je ako obchod bez
výkladnej skrine.
*Tento rok budú Kalamajky výroèné- 30te. Mali by by peciálne?
-Nepoèítam, ktoré v poradí sú, snaím
sa, aby kadé boli nieèím peciálne,
výnimoèné.

Autor: Lusi Zacharová
Prevzaté zo tudentského slova 2002

poh¾ad do publika... Preèo je tam tak ve¾a
¾udí? Èíslo tretie... Jéj, kde mám
parochòu? Hej, kto má môj samopal?
Nevidel niekto ten plagát? No uznajte, asi
tak dvadsa minút pred nástupom sa
takýmito malièkosami predsa nebudete
zaaova. Hlavné je nepodlieha panike.
Uf, práve nám ohlásili, e o také tri minúty
ideme. Poèka. Kde je Lenka?
Fajn, vetko je fajn. Ideme. Hej, èo robím
zase tu , v zákulisí? Ako som sa sem
dostala? Naozaj, ani si nevimnete a ste
spä. Tých pár desiatok sekúnd ( v tom
lepom prípade, no len vtedy, keï máte
známeho reiséra ) váho výstupu sa
premenilo na tisícinu sekundy!
Atmosféra po je úasná. Kadý je tastný,
napätie nikde, len pocit z dobre stráveného
èasu. Ete poèkáme na vyhlásenie
výsledkov, na nich nám vak nezáleí.
Naozaj, viem, e to vyzerá neuverite¾ne, ale
je to tak. Aj keï nevyhráme, tá rados stojí
za to ( a ak náhodou áno, tak aj tak dobre,
èi nie? ). No a takto v eufórii sa ete
vrhneme na kalamajkový ples.
Take? Áno. Raz sme to skúsili a urobíme
to znova! Tento rok nás opä nájdete.
Nabetón! A takto to pôjde vdy, veï
BUDÚCNOS JE JASNÁ, BUDÚCNOS
SÚ KALAMAJKY!!!
Viktória Hézselyová, 4.A

SMR TUDENTA
Horí ohník horí
nedaleko naej koly.
Ktoe ho nakládol?
Nai profesori.
Profesori nai
naej milej koly,
v ktorej sme tak èasto
nepríjemní boli.
A keï sa pätorka
v triednej knihe blysne,
to u len rodièom
srdce doma stisne.
U ich mám zo desa,
do tucta bezmála
ako by ich veru
jedna profesorka dala.
Nebola to jedna,
bolo ich tam viacej,
ale vetky s tebou
ako vlastná mater.
Rodièák sa blíi,
nae hviezdy hasnú
a nai rodièia
nad známkami asnú.
"Hotuj sa k tabuli!"
kto mi to povedá?
chcem sa ja ver stúli,
ale u sa nedá.
Hlas mi len poskoèí,
stojím jak kamenný,
ja tudák úbohý,
u som ja lapený.
Pri tabuli stojím,
na kamoa murkám
a u sa presviedèam,
e zas gu¾u získam.
ia¾ ve¾ký, preve¾ký,
moje srdce stíska,
kedy moja bytos
u jednièku získa?
Ó, priemer môj, ráè sa
rýchlo ku mne vráti,
keï a nedolapím,
môem vetko strati!
tudentík, tudentík,
samopané diea,
keby sa bol uèil,
nemuèili by a.
Od robárky k Hornádu
tudenti volajú:
"ó, Boe jediný,
zoli nám prázdniny!"
(Biba Dudáová- CHALUPKOVÁ, 1. F)

ROZPRÁVKA PRE PAMÄTNÍKOV
Kde bolo, tam bolo, pred mnohými vekmi,
bola raz jedna krajina, v ktorej sa odrazu
zaèali dia dovtedy nevídané nové veci. "
PRÍÏTE, POBAVÍME, POSMEJEME! " hlásali trubaèi a poslovia. To krá¾ Drozdia
Brada burcuje prostý ¾ud - a naozaj: ¾udia z
polí odhodili kosy a nacvièili skvostný PRVÝ
KALAMAJKOVÝ KANKÁN. Kadé srdce v
krajine, aj to tehlièkové v jej erbe, si nôti
beatlesovský nápev ALL YOU NEED IS
LOVE. Niektorí pokrokovejí jedinci
spievajú i trávnicu I ONLY WANNA BE
WITH YOU, FYZIKA. No hymnou sa na
dlhé veky stala ¾udová pieseò MOVE ON
od istej bABBY z ïalekého severu. ivot v
krajine sa èulejie rozprúdil. ZLETELI aj
ORLY Z TATRY a zvedavo zakrúili nad
krá¾ovským dvorom. A èo nevidia: LÁSKU
NA SCHODOCH GYMNÁZIA striedajú
cudzokrajné novoty. Veï kto tu kedy
chyroval o OSCILÁCIÁCH Z TAHITI èi
BRASIL TROPICAL AMAZONAS!? Nie

kadý sa vak mohol iba veseli na
krá¾ovskom dvore, ivot nebol vdy len
sladká OKLAHOMA LOVESTORY. " DNES
DESIATYKRÁT ", pomyslel si na pravé
poludnie ORFEUS V PODSVETÍ, rátajúc,
ko¾kýkrát krá¾ Drozdia Brada, jeho
spoloèník na tejto dobrodrunej výprave,
povedal svoje ob¾úbené " KEMU CE
TREBA ". TUTTI - FRUTTI vak boli várne
MAORETKY, ktoré stretli cestou. Ukázalo
sa, e cie¾om ich putovania je krá¾ova
SLOVENSKÁ RODNÁ DEDINA - DNES
POSLEDNÝKRÁT tam mal predvádza
Janko Hrako svoje povestné salto
mortale A iroko - ïaleko kadý súhlasil s
krá¾om Drozdia Brada, e LEN KAKTUS
NEMÔE DRA KALAMAJKÁM PALCE.
" Nu tak, ANI ROK BEZ KALAMAJOK! "
- povedal si mladý Osmijoko, ijúci v
skromnej chalúpke Pod palmou, a smelo
sa pustil do práce. Ale nie celkom sám pomáhali mu mnohé bytosti, prostí i

vzneení ¾udia, ba i mocná, ale láskavá
èarodejnica
so
svojimi
dvoma
pomocníèkami, ktoré vládli krajine. Nikdy,
ani keï odbíjalo O 5 2000, ho nenechali v
tvàdzi jeho najblií, s ktorými obýval
chalúpku Pod palmou - vïaèný koník
Pejko, kamarát Osmijanko a dobrá víla
Osmilenka, ktorá ich ochraòovala a starala
sa o vzorný poriadok v ich útulnej
chalúpke. A spoloèná práca sa darila - od
radosti vetky dobré víly i zlé èarodejnice v
krajine spolu tancovali MACARENU. Tak
krajina krásnela, ale Osmijoko rovnako ako
mnohí ïalí cítil, e to ete nie je ono, lebo
KRÁSA BEZ LÁSKY JE AKO ROBÁRKA
BEZ KALAMAJOK. Ve¾a ¾udí to vak
nevedelo, staèilo im, e KALAMAJKY
ZAENÚ NUDU, ALE NUDA NEZAENIE
KALAMAJKY. Spamätali sa, a keï im oèi i
srdcia otvorila hroziaca NEJASNÁ SPRÁVA
O KONCI KALAMAJOK. Bolo e to radosti,
keï sa vetci od Osmijoka nauèili
zaklínadlo KALAMAJKY - KRAJINA
TVOJHO SRDCA! Pravda, niektorí huncúti

Myslím, e to u bolo mnohokrát
vysvet¾ované po mnohých èasopisoch.
Zjednoduene povedané - kalamajka je
tanec pod írym nebom s pesnièkami,
ktoré humornou formou pranierovali
¾udské slabosti.
3. Preèo ste sa vzdali Kalamajok?
Aj o tom u bolo ve¾a popísaného, aj v
tudenskom slove. Po dvadsiatich
rokoch organizácie Kalamajok sa
zásadne zmenili podmienky.
4. Nechceli by ste sa k nim vráti?
Ale èoby nie! Pravdepodobnos narastá
kadým dòom. Som stále s
Kalamajkami. Je to voda, èo ma drí nad
vodou.
5. Keby ste mali porovna úroveò
Kalamajok za váho vedenia a
Kalamajky z posledných rokov, je
nejaký rozdiel?
Samozrejme, e je iná úroveò a kvalita.
6. Èo pociujete v období, keï sa vo
vzduchu vznáa kalmajková téma?
e po kadom decembri príde máj.
7. Poèuli ste o nejakej inej kole,
ktorá má podobnú traadíciu ako naa?

A

Raz, keï budem dávno preè z tejto koly a keby
ste ma chceli potei...
...po chví¾ke Karla dodáva: Kto to vlastne
vymyslel?
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Nahrávanie 3. 4. 2003 pre Kalamajkové
noviny...známi robárski fliperi sú ete zjavne
mimo, nereagujú na dátum 25. 4. 2003 ako na
predurèený deò!!!
ROZHOVOR S PEOM D. Z 3.B:
K: Èo pre teba znamená dátum 25. 4. 2003?
D.:(chechot): Neviem tak narýchlo, asi dokopy
niè.
K: Fakt nemá iadnu asociáciu pri tomto dni?
Nieèo kolské?
D: Jaaaaj, Kalamajky!!!
K: No vidí! Nechystá nieèo tento rok?
D: Hej, mám super nápady, dúfam, e to vyjde,
tak sa na mòa tete!!!
Karla Penièková (alebo Karla A. Penièková) je
známa svojou angaovanosou v príprave
Kalamajok. Tento rok ma¾uje centrálny plagát a
nám v tejto súvislosti mohla napadnú iba jedna
vec:
K: Èo vraví na nápad, aby sa Kalamajky
premenovali na Karlamajky?
K.A.P.: Preèo na Karlamajky??? Neviem!!!
Kalamajky majú súvis s májom a pokia¾ viem, ja
mám meniny a v júni. Jáááj, bolo by to fajn, ale
neviem, èi by to malo úspech...
(pozn: Karla sa postupne poddáva mylienke
Karlamajok...) Vlastne, jeden rok by to lo, nie?

Rozhovor s pépé Mattom sa neèakane zvrtol na
obesené pripináèky a iné kuriozitky z jeho
veselých a hravých hodín telesnej výchovy...
K: Pán profesor, nepripravujete tento rok
nejaké profesorské èíslo?
Pépé M: Ja konkrétne urèite niè nepripravujem,
neviem, èi ostatní kolegovia nieèo chystajú a ak
áno, tak to bude prekvapenie, take vám teraz
niè neprezradím. (záhadný smiech popod
fúzik...)
K: Keï u sme vás takto odchytili, neprezradíte
nám nejakú pikoku z vaich hodín, aby sme sa
vopred navnadili? umelo to tu reèami o
pripináèke, ktorá sa objavila na ligotavej dláke
naej telocviène..
Pépé M: Ano, áno, pripináèka!!! Bola to desná
aféra, chceli sme to zmietnu pod stôl, ale keï
ste to u vy dostali takto na verejnos, budem to
musie prizna. Ale vyrieili sme to. Pripináèku
sme obesili na kruhy na výstrahu pred ostatnými
ïalími potulujúcimi sa pripináèkami.
K: Take bola exemplárne potrestaná?
Pépé: Áno, bola!!!
Minuloroèného trúda Adama sme si museli

Simona Cirbesová, Ladislav Spiiak
Pozn. redakcie: Graficky zvýraznené èasti sú
chronologicky usporiadané názvy kalamajkových
zvuèiek, názvy niektorých kalamajkových vystúpení
a vetky hlavné kalamajkové heslá.

NEZÁVISLÉ SPRÁVY ZO
SERVISU ROBAGENTÚRY SHERLOCK
HOMELESS

R O Z H OVO R S P. P. B L A  KO M N A
TÉMU AKO PRED TRIDSIATIMI
ROKMI KALAMAJKY VZNIKLI
1. Ako vznikli Kalamajky? Èo bolo
podnetom pre ich vznik?
Kalamajky vznikli ako netradièná
mimovyuèovacia forma záujmovej
èinnosti tried, ktorú tvorí príprava a
nacvièovanie pohybového divadla a
tanca, s vyuitím sprievodného slova a
hudby, s humornými situáciami a gagmi,
priliehavo pripravenej scény, metódou
tudenskej recesie. No a v druhom rade
Kalamajky - to je program, súbor
nacvièených èísel jednotlivých tried na
ve¾kom kolskom dvore
Takáto forma Kalamajok(od r.1974) je
ve¾mi dobrým prostriedkom pre
rozvíjanie záujmov, tvorivých schopností,
postojov a vlastností osobností iakov v
tých druhov inteligencie, ktoré väèinou
neposkystuje výuèba. Podnetom pre ich
vznik bol pre mòa práve nedostatok
takejto èinnosti na kole, keï som tu
nastúpil ako mladý uèite¾. Dostal som
na staros prácu v mládeníckej
organizácii, no a zaloil som takéto
Kalamajky.
2. Preèo názov Kalamajky?

prili aj s inými zaklínadlami, ako S
KALAMAJKAMI NA VEÈNÉ ÈASY A NIKDY
INAK alebo KALAMAJKOI VETKÝCH
KRAJÍN, SPOJTE SA, ale ¾ud sa u viac
nedal oklama. Vetkých prekvapili
dokonca aj miestni Cigáni svojím návratom
z neba UKAROMA PARADE. Tanèilo sa,
zabávalo, ba dokonca i pieklo prasiatko
neistého pôvodu. A tak nebolo aké
vyhnú sa íriacej sa nákaze bacilom M3K (
MILÉNIUM 3 KALAMAJKY ). Ani tá veru
nemohla ohrozi BLÍZKE STRETNUTIE 29.
DRUHU pozemských, mimozemských i
rozprávkových bytostí dobrej vôle
spojených s krajinou Kalamajok. Dnes sa
preto u neobávajú nièoho budúceho:
vedia, e BUDÚCNOS JE JASNÁ,
BUDÚCNOS SÚ KALAMAJKY.

LIKVIDÁCIA UKONÈENÁ

Nu, pochodil som mnostvo kôl a
krajov, za hory, za lesy a ani
Snehulienka nie je krajia ako naa
tradícia.
8. Mnohí si myslia - keïe sú to
Kalamajky, preèo sa nekonajú v máji,
ale v apríli?
Mali by sme zmeni názov na
Kalaaprílky?
9. V posledných rokoch Vás nebolo
vidie na Kalamajkách. Preèo?
Viete, e aj ja som si to vimol? Ale na
prelome tisíroèí som bol! eby som mal
v ob¾ube len roky s mnohými nulami?
10. Myslíte, e Kalamajky preijú a
budeme oslavova aj 40. výroèie?
Tak o tom som presvedèený! Potichuèky
pripravujem èíslo "Èoe je to
tyridsiatka". Len ma neprezraïte!
(zhovárali sa: Lenka a Timea z 2. C)

Likvidaèná komisia robárskej inpekcie
prednedávnom
ukonèila
likvidáciu
zabavených cigariet, nájdených v takách
náhodne vybranej vzorky tudentov.
"Spolu s èlenmi môjho inpekèného tímu
sme fajèili 5 dní od rána do veèera, aby
sme to mnostvo cigariet zlikvidovali!"
posaoval sa predseda likvidaènej komisie
p.p. *****
(z pochopite¾ného dôvodu meno éfa
likvidaènej komisie neuvádzame, aby
mohol aj naïalej úspene vykonáva
podobné razie)

APOKALYPS A V KOLS T VE

Keïe v poslednom èase sa èoraz
èastejie ozývajú hlasy tudentov i
odborárov proti zavedeniu poplatkov v
kolstve, nedávno sa k ich poiadavkám
koneène
vyjadrilo
komuNIKÉ
s
nasledujúcim obsahom:"Naim najbliím
cie¾om je zriadi úplne bezplatné kolstvo.
Z tohto dôvodu nebudeme plati u ani
uèite¾ov!"

PSI-PECIALIS TI
doslova odchyti do siete, aby nám zabzuèal
odpovede tak ako nikto, teda po japonsky...
K: Cíti ete stále na sebe stopy hmyzej
existencie?
Adu: Áno, zostali mi z toho v ivote ve¾ké
momenty. Keï som doma, dos mi to v hlave
bzuèí, èasto to neviem ovláda, proste, to
vystúpenie ma ovplyvnilo na celý ivot. A
niekedy mi to robí aj problémy. Zase, niekedy je
to aj dos výhoda. Napríklad keï pozerám
dokumentárne seriály, viem to lepie pochopi,
lebo v minulosti som v tejto oblasti dos tápal.
K: Jednu vec sme ale minule ve¾mi
nepochopili...Preèo tá japonská vsuvka v tvojej
performance?
Adu: Ja som len nadviazal na tradíciu, lebo som
zistil, e existuje japonské bojové umenie
èmeliaka. Vie, ako je bojové umenie hada,
draka...málokto to vie.
(Adam po chví¾ke bzuèí ako japonský bojový
èmeliak.)
Adu: Hajááá hijááá hmmmmm...
K: Díky, díky, staèí...Zdá sa mi ale, e tento rok
sa v èísle venuje kozám a siaha po téme
jednokopytníkov...
Adu: Áno, chcel som zabàdnu aj do naej
¾udovej kultúry.
(nahrávali: Svea a Luká z 3.F)

Ako nám oznámil hovorca Centrálnej
chovnej stanice sluobných psov, Doc.
Jozef Psohlavec, zo robárky mu nedávno
doiel príkaz, aby sa najnovie úsilie
pracovníkov chovnej stanice orientovalo na
výcvik tvornohých h¾adaèov mobilných
telefónov. Ako Doc. Psohlavec prezradil,
dôvodom tejto poiadavky zo strany
robárky boli sanosti profesorov, ktorým
prekáa, ak na vyuèovacej hodine zaznie
zvukový signál mobilného telefónu a oni z
vye 30. ¾udí v triede nedokáu urèi, koho
mobil bol napriek zákazu zapnutý. Práve v
tom im bez problémov pomôe pespecialista,
ktorý
vïaka
svojmu
povestnému sluchu nebude ma s urèením
vinníka problém.
Od budúceho roka bude teda v triedach
robárky poèas vyuèovania na hodine
prítomný aj peciálne vycvièený pes mobiloh¾adaè.
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Scénar: Gabèa, Lívia, Lusi, Mia, Sunny
Johnyho opustila priate¾ka Pina. Ako blesk z jasného neba sa zjavila
olaská krásavica Baby. Bola to láska na prvý poh¾ad. Tanec, hudba,
jedlo, mak ... veï to vetci poznáte. Ukáeme vám najnovie
spracovanie filmového trháku Hrieny tanec.

REBEKA V RÍI DIV O V
Úèinkujú: Sandra, Mia, Lusi

KNO W YOUR ENEMY! (P OZNAJ S V OJHO NEPRIATE ¾ A )
Trieda: 3.C
Úèinkujú: Roland V., Peter "LORD LOST" K., Mia È., Peter B.,Vilo
"Chemik Ali" È., Mio T.
Charakteristika:

Èíslo je nevhodné pre deti do dovàenia 15. roku ivota, tehotné eny
a (o)soby s kardiovaskulárnymi chorobami. Vydalo Slovenské
pedagogické nakladate¾stvo, r. 2003. vytlaèila Kníhtlaèiareò Svornos,
spol. s.r.o.. Counter-Strike is a counter terrorism Half-Life
modification. Schválilo ministerstvo ivotného prostredia dòa
15.4.2003. Akáko¾vek podobnos so známymi osobami, miestami,
tudenskými firmami, predstavite¾mi tátov a zbraòami je èisto
náhodná. Èíslo nebolo testované na zvieratách. Autorské práva
vyhradené! Akéko¾vek rozmnoovanie prirodzenou (pohlavnou aj
nepohlavnou), mechanickou, alebo xerografickou formou a verejná
publikácia èísla bez súhlasu autora je v rozpore so zákonmi SR a bude
náleite potrestaná sadzbou bliie urèenou v trestnoprávnom
poriadku. Copyright Ó 2003 ; 3.C

R OBÁRSKA ZLATÁ DÍRA
Úèinkujú: tudnti 1.F

Popis: Vyvrcholenie prestínej súae "robárska zlatá díra", kde
vystúpia víazi jednotlivých speváckych kategórií. Predstavia sa vám
svetoznáme hviezdy hudobného neba, ktoré vám zaspievajú svoje
víazné piesne, take sa máte na èo tei...

Scenár: Lusi, Mia, Sandra
Poèet úloh: 9
Kotúèe DM, Filmárik a Filmuka, Od Kuka do Kuka... kadý z vás si
iste spomenie na tieto relácie z STV 1. práve v nich sa èasto
objavovala hlavná hrdinka tohto èísla, malá copatá Rebeka, ktorá
spoznávala krásy Fauny a Flóry. Èíslo osloví hlavne poslucháèov
kvalitnej slovenskej muziky.
TA 3, 14
Úèinkujú: 4.A

Autori: Tomá Hreko, Vladimír Pokorný
Výtvarná spolupráca: Martina Jánodeáková
Hudba: od Tatier k Dunaju od Nílu k Sinaju
... domorodý krovák na stope krá¾ovi zvierat ... profesorských 110 ...
cinema, cinema, cinema ... Poèasíèko ... naè chodi do války ...
zmena programu vyhradená!

HIS T ORICKÁ EPOPEJ A BLAEK
NA DO V OLENKE,
POD TITUL S TR OSKO TANEC

Réia a scenár: Lenka Brainová a Pavol Brilla
Úèinkujú: 3.D
Historická epopeja Blaek na dovolenke, podtitul- Stroskotanec.
Za èias dávnych, keï sa piesok lial a voda sa sypala a chrabrí rytieri
bojovali o priazeò krásnych ladies, nastúpil na istú strednú kolu v
srdci Európy mladý, neskúsený profesor plný elánu. Niektoré jeho
túby a ciele vyhasli, iné sa mu naplnili. Roky strávené na tejto kole
ho zocelili na duchu aj tele. Z útlej postavy mladíka urobili kadodenné
tudenské nástrahy chlapa ako z ocele. Kto do teba kameòom, ty do
neho chlebom, a preto sa Blaek rozhodol pre výskum nových trendov
vyuèovania. Po dlhých rokoch strávených medzi neomietnutými
tehlovými stenami sa rozhodol pre dovolenku...

BOHOU
Úèinkujú: 3.F + 4.C

Autori: 3.F + 4.C(Adam, Svea, Lulu, Janka, Kaa, ...)
Das Fleisch ist nicht so rot wie es sieht aus.
Spomínate si na dnes u klasickú vetu z francúzskeho filmu
Gombíková vojna? Keby to bol Bohou býval mohol vedie, tak by
nebol býval priiel. Bohuia¾, malý chlapec Bohou priiel a bol
poníený väèími chlapcami. Hlavne ve¾a zeleniny!

ZO IV O TA
Úèinkujúci: 1.C
Klasická kolská rutina zobrazená oèami iakov alebo inak ® Deò
prváka. Na záver ete jedno upozornenie: Dej je výplodom chorej
fantázie tudentov. Akáko¾vek spojitos so ijúcimi osobami je èisto
náhodná!

DIRSI DENSING
Úèinkujú: 3.A

Technická úprava : Pavol Brilla, DTP : Harlequin s.r.o., Náklad : 1500 kusov.

POÏAKOVANIE:
- firme Harlequine s.r.o. za ich bezplatnú pomoc pri tvorbe kalamajkových
novín
- Pa¾ovi Brillovi za to, e obetoval ve¾konoèné sviatky a svoj hard disk( )
prepisovaniu textov
- vetkým, ktorí prispeli èlánkami a pomáhali
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Dôleité upozornenie: Na Kalamajkách je prikázané smia sa, tlieska a ma dobrú náladu
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(autor:Mgr. Katarína Zubková)
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POÏAKOVANIE
ÏAKUJEME poièovni
kostýmov Divadla Janka
Borodáèa za neustálu
pomoc pri Kalamajkách

ROBÁRKA
NA INTERNETE:
http://www.srobarka.sk

PRÍSPEVKY AMERICKÝCH TUDENTIEK
NA TÉMU: ÈO SÚ KALAMAJKY?
Èo je Kalamajky?
Myslim ze zmysel Kalamajky nieje
len pre jednotlive triedy ze by zrobili
zo seba kompletnych blackov, ale
aby sa ukazalo e srobarèania su
kreativní a e je viacej ne len sedie
v triede s otvorene zoitmi.
Kalamajky ukáu zlé straky
(stránky - pozn. redakcie)
studentov ktore nemozete uvidiet
stále lebo pod¾a pravidiel by dostali
5 z spravánia. Tak, Kalamajky
davaju tudentom viac slobody. Do

programu vedia prekvapujuco
sikovne zakomponovat vsecko o
uciteloch, alkohol, drogach, a sex.
Kalamajky su jedina kolska akcia,
kde mozete vidiet chlapcoch v
kratasoch. Mysliem ze je tu èas,
ked studenti sa mozu predviest bez
toho ze dostanu 5ku, prave preto
Kalamajky oèakavam tento rok.
Matea Bencic, 2.F

K ala
majky

Kalamajky, Kalamajky,
neviem,èo su zaè.
Nikdy som ich nevidela,
tak mi "Katka" prepaè.
Toho roku to bude ine
u sa na nich teim
dufam e tam kady pride
inaè s vami zatoèim!
Gorana Bencic, 3.F

CENA
DIVÁKA

Keïe divácke hlasovanie
sa nám za posledné roky
ujalo, aj tento rok si budete
môc vybra svoje èíslo
prostredníctvom svojich dlaní.
Budeme
poèíta
poèet
potleskov, dåku jednotlivých
potleskov.
Vo finále môete da svoj
hlas favoritovi, ak budete
tlieska èo najdlhie a
najsilnejie pri ohlásení.
Mera
budeme
opä
decibelometrom.

