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Tvorcov na červenej sociálnej sieti je mnoho, no nie každý však zaujme svo-
jou originalitou. Mladý Popradčan je výnimkou a dôkazom toho, že tvorba 
na Youtube nemusí byť na jedno kopyto. Miroslav Bača je mladý chalan s 
veľkými ambíciami, študuje na VŠMU, miluje filmárčinu a prostredníctvom 
svojej tvorby na Youtube chce najmä vzdelávať. Vo svojom mladom veku 
tiež stihol ako prvý z dvoch Slovákov vkročiť na pôdu štúdia slávneho You-
tubera CaseyhoNeistata priamo v New Yorku! Bača, ako ho všetci voláme, sa 
svojou kvalitnou tvorbou radí k tomu najlepšiemu, čo Slovensko má. Preto 
som sa rozhodla ho vyspovedať. Čo robil počas strednej školy, aká bola jeho 
cesta na VŠMU a ako vyzeral deň s Youtuberom Caseym? 

V súčasnosti študuješ na VŠMU. Povedz 
nám o tom viac. Aká bola tvoja cesta na 
VŠMU?
Cesta na VŠMU bola v prvom rade mojím 
skvelým obdobím. V šestnástich som za 
výraznej podpory mojej rodiny odišiel 
z rodného mesta Poprad do Bratislavy, 
splniť si svoj filmársky sen. Prišiel som 
na strednú školu animovanej tvorby. V 
treťom ročníku som ako animátor dostal 
šancu stretnúť učiteľa animácie, ktorý 
pracoval na mnohých svetových veľko-
filmoch ako napríklad Harry Potter alebo 
Capitan America. Práve jeho osoba ma 
inšpirovala a motivovala študovať ďalej 
na vysokej škole. Vybral som si odbor – 
vizuálne efekty a kameramanská tvorba. 
Vďaka učiteľovi (bývalému študentovi 

mojej strednej školy), ktorý ma  pripravil 
na skúšky, som sa s entuziazmom mohol 
pustiť do štúdia.

Prečo si sa rozhodol ísť práve touto 
cestou? Kto alebo čo ťa inšpirovalo?
V podstate som na to už odpovedal. 
Okrem učiteľa to bol určite aj môj detský 
sen vytvárať filmy. Už ako tretiak na 
základnej škole som sa začal venovať vi-
deu. Písal sa rok 2006 a môj tatko dostal 
služobný mobil s funkciou pozastavenia 
videa. Kým rovesníci stagnovali na efek-
te teleportácie, ja som chcel niečo viac, 
a tak vznikol môj prvý stop-trick lego 
film, v ktorom som obrázok po obrázku 
pohyboval panáčikom po scéne.

Vyspovedali sme Youtubera
Miroslava
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Na aký projekt, ktorému si sa doteraz 
venoval, si najviac hrdý?
Mám za sebou niekoľko projektov a za 
žiaden sa nehanbím. Vekom sa pro-
jekty samozrejme menia. Rád by som  
spomenul môj posledný, keďže to bola 
moja televízna premiéra. Mojou úlohou 
bolo zostrihať sériu Moto-Show pre 
jeden športový kanál. Celé dni v štúdiu 
a každodenné posedenia s režisérom  
boli pre mňa obrovskou skúsenosťou. 
Pravdaže, vidieť sa v titulkoch, ktoré 
nikto nepozerá, je tiež fajn :). Taktiež, 
úspešným a zaujímavým projektom 
bolo pre mňa parodovanie americké-
ho Youtubera menom CaseyNeistat, 
spoločne s Peťom Popluhárom. Z iného 
súdka je projekt interaktívnej hry o 
meste Poprad, ktorým som chcel divá-
kov pobaviť, aj niečo naučiť.

Venuješ sa aj natáčaniu na Youtube. 
Vieš si predstaviť, že by sa tvoja 
tvorba dostala z Youtube napríklad 
na filmové plátno?
Filmové plátno je pre mňa pochopiteľ-
ne veľkým snom a platforma Youtube 
je pre mňa momentálne skvelé hobby. 
Určite sa snažím spojiť tieto dva rozlič-
né pojmy. Ak by sa raz moja tvorba do-
stala na plátno, bol by to pre mňa veľký 
a úspešný moment. V tejto súvislosti 
môžem spomenúť, že začiatkom júla 
som bol v Holandsku, kde som písal 
scenár pre môj short film, čiže verím, že 
aj to môže byť cestou k cieľu.

Pred 2 rokmi ste sa s Peťom Popluhá-
rom stretli s CaseymNeistatom priamo 
v New Yorku. Ako a kedy vznikla táto 
myšlienka, že s Peťom natočíte paródiu?
Rok pred vstupom do Casey-ho štúdia,  
sme sa ako dvaja veľmi dobrí kamará-
ti,  obdivujúci navzájom svoju tvorbu, 
rozhodli natočiť paródiu na najväčšie-

ho svetového vlogera. Obaja 
sme ho milovali, obaja sme 
boli  nadšení jeho tvorbou a 
spôsobom jeho verejnej aj 
súkromnej prezentácie. Bol 
pre nás inšpiratívny kompas, 
ktorý nás posúval ďalej.  Prvú 
časť sme natočili v Brne, ktorá 
sa postupom času dostala 
až k nemu. V momente, keď 
pod naším videom svietil 
jeho pozitívny komentár, 
pokračovanie nenechalo na 
seba dlho čakať. Rozhodne 
nás jeho „pochvala“ posunula 
a druhá časť  už musela byť 
aj s ním. Sadli sme na lieta-
dlo smer NewYork bez toho, 
aby o nás Casey vedel. Plní 

potencionálnych scenárov sme od 
mrku do svitu natáčali v útrobách 
NY. Všetok voľný čas sme strávili 
čakaním pod jeho štúdiom. V čase 
keď sme boli v NY sme s ním už 
komunikovali,  vedel o nás. Čaka-
nie sa vyplatilo. Po stretnutí nás 
spoznal a nielen, že v našom videu 
vystupoval. Natočil z neho vlastný 
vlog. Z nás spravil prvých dvoch 
Slovákov, ktorý mohli ochutnať 
pocit,  byť v jeho štúdiu. Casey bol 
veľmi zaneprázdnený, ale príjem-
ný človek. Dopadlo to výborne, 
posunulo nás to oboch správnych 
smerom.

Opísal by si nám ten krásny moment, 
keď si  prvýkrát vkročil do Caseyho 
štúdia?
Netušil som kde je sever. Na chvíľu 
som zabudol dýchať. Potom som si 
spomenul ako sa dýcha, všimol som 
si že som v Caseyho štúdiu... “je väčšie 
ako som čakal, teda menšie ako som 
čakal“.  „Páni, to je ten stôl, ktorý ma vo 
videách!“, „počkať, počkať on fakt stojí 
oproti mne? Rozpráva sa s nami, uka-
zuje nám svoje štúdio. Je to sen? Alebo 
skutočnosť? „.......... Cítite chaos v týchto 
vetách? Asi tak nejako som sa tam cítil.

Momentálne veľa cestuješ, študuješ 
na VŠMU a si súčasťou YouTube. Vráť-
me sa trošku v čase. Čo všetko si robil 
pred kariérou Youtubera? Ako vyzeral 
tvoj stredoškolský život?
Sladké stredoškolské časy začali v 
Poprade na priemyselnej škole kde 
som začal ako grafik. Avšak už vtedy 
som vytváral rôzne stop-motion filmy, 
natáčal videá a strihal rôzne klipy. Preto 
post grafika v nejakej popradskej pre-
vádzke nebol vytúženým snom. Moje 
kroky mierili do Bratislavy, kde som za 
nasledujúce 3 roky získal štatút 2D a 
3D animátor. Stredná škola v Bratislave 
bola rodiskom mojej Youtube tvorby. 
Na škole som spoznal Dušana a Daniela 
(Duklock a Gogo). S nimi som si sadol 
ako osobnostne tak aj kreatívne a You-
tube kariéra sa mohla rozbehnúť.

Keď sa takto odstupom času pozrieš 
späť, čo ti dalo štúdium na strednej 
škole? Máš nejaké vtipné príhody a čo 
ti najviac chýba?
Vtipných príhod bolo veľa a to aj vďaka 
spomínanému Dušanovi, s ktorým som 
si skracoval dlhé vyučovacie hodiny 
spevom, tancom a osobitým humorom 
(takže keď budete od nás počuť, že tan-
cujeme „dramáčiky“, pravdepodobne sa 
pri tom budeme obaja dosť chichotať).  

Svoj čas na strednej škole som využil 
naplno. Všetko čo mi poskytol som si 
užil. Pokračujem v živote ďalej,  vychut-
návam si každý deň. Čas som nemal 
vtedy, čas nemám ani teraz chichi. Z 
tohto pohľadu sa nič nezmenilo. :)

Keď sme si pred rokom písali ohľadom 
rozhovoru pre Mysli Inak, spomínal si, 
že rozbiehaš svoju firmu LensEuropa. 
Ako sa tomuto projektu darí dnes? 
Podnikateľská cesta je veľmi náročná,  
je to beh na dlhé trate. Vzhľadom k 
tomu, že sa venujem aj iným veciam, 
nielen tejto firme. Veci sa posúvajú 
pomaly, ale pokrok vidím v každom 
smere. Spolupracujem s ľuďmi, ktorí 
robia pre moju firmu, mám okolo seba 
kreatívnych a šikovných mladých ľudí, 
ktorí so mnou spolupracujú. Pracujem 
na veľkom projekte Fenomény sveta, 
ktorý je pre mňa veľkou výzvou. V rámci 
tohto projektu sa stretávam s ľuďmi, 
ktorí celý tento projekt vymysleli. Ich 
skvelá myšlienka neostala len na papi-
eri, dostala sa do praxe a momentálne 
úspešne oslovila obrovskú masu ľudí. 
Som vďačný za týchto ľudí, od ktorých 
sa môžem učiť a rásť. Teším sa, že skúse-
nosti z tohto projektu môžem a budem 
využívať aj v mojej firme pri vlastných 
projektoch.

Aký odkaz by si chcel svojou prácou 
odovzdať ostatným?
Odkaz, ktorý môžem odovzdať pro-
stredníctvom mojej tvorby je pre mňa 
veľmi dôležitá vec. Neviem na túto 
otázku odpovedať, pretože to, čo mô-
žem ľuďom odovzdať a povedať bude 
obrazom mojej dlhoročnej tvorby. 
Verím, že v nej zotrvám. Jedno viem ale 
iste ako som už spomínal, a teda ukázať 
najmä mladým ľuďom, že dôležitá je 
CESTA.

Text: Nikola Pasternáková
Foto: instagram thebacis

Miroslava

BAČU
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Vo svete bežná vec, odjakživa súčasť ľudstva, prírody, no pre niektorých 
ľudí aj tak tabu téma. Homosexualita... Okolie často takýchto ľudí odsudzu-
je bez ohľadu na to, ako tej osobe dokáže ublížiť. Ale prečo?  Veď je to rov-
naká ľudská bytosť ako my ostatní. Odlišuje sa len tým, že ma rád osobu s 
rovnakým pohlavým. A tak som sa opýtala na názor mladého človeka, ktorý 
je „iný“ práve tým, že je gay.  Ponúkam vám rozhovor a následne malú anke-
tu, ktorá preskúmala, čo si o tejto téme ľudia myslia. Prieskum bol vykonaný 
na vzorke približne tridsiatich opýtaných  rôzneho vekového zloženia.

Aké je to byť „iný“?
Neviem ako začať, ale pokúsim sa 
najskôr tým, že človek si nemôže vybrať 
kým je, nemôže si určiť, že bude biely, 
čierny. Nemôže si zvoliť kde sa narodí, 
nedokáže si proste vybrať. Ja som ja 
a ty si ty. Každý je niečím výnimočný. 
Niekto možno práve tým, že je gay. Nie 
je to najľahšia vec, avšak musí sa s tým 
človek naučiť žiť a hlavne to prijať. Tu 
na Slovensku je to omnoho ťažšie, keď-
že veľa ľudí  nevie akceptovať inakosť 
alebo proste nechať ľudí na pokoji.

Stretával si sa v živote so šikanou 
kvôli svojej inakosti?
Odmalička mi ľudia ubližovali, mali 
rôzne poznámky a v podstate sa to dá 
nazvať šikanou, ale časom to začne 
človek ignorovať a zvykne si. Samozrej-
me kto by nechcel byť ako každý iný, 
“normálny“... ale čo je normálne v 
dnešnej dobe?

Kedy si si uvedomil svoju inakosť?
To, že som aký som, som zistil postup-
ne, časom. Viem, že to vo mne bolo 
od malička avšak uvedomil som si to 
až niekedy v 13-14tich rokoch. Ako 
chlapec som skúšal aj vzťahy s dievča-
tami, keďže som to chcel skúsiť, avšak 
nemalo to žiaden význam. Neskôr v 

18tich som začal hľadať chlapcov. Je na 
to appka pre nás teplých, tak isto ako aj 
pre heterákov. Našiel som, skúsil som, 
bolo to ono. Našiel som svoju cestu. 
Vedel som kto som konečne na 100%. 

Bolo ťažké priznať to svojmu okoliu?
Čo sa týka priznania, s tým kto som, bol 
to pre mňa obrovský stres to povedať 
osobám, ktoré vás vychovali... Väčšina 
rodičov očakáva od dieťaťa, že bude 
“ako ostatné deti“ avšak raz to priznanie 
prísť muselo. Mama na to prišla sama.  

Líši sa život gaya od života heterákov?
Čo sa týka sveta gayov, tak ten je tak 
isto zákerný ako aj obyčajný svet. Sú 
buzny hnusné, sú buzny milé a sú 
buzny neznesiteľné alebo neskutočné 
namyslené. Potom tu sú tichí gayovia, 
ktorí to o sebe nikdy nedajú najavo. 
Taktiež ich opak... sú to heteráci ktorí 
sú gayovia a ani o tom nevedia, veľa 
bisexuálov atď. 

Je teda ťažké nájsť spriaznenú dušu?
Je ťažke nájsť niekoho ideálneho, ale ja 
som si našiel. Sme vo vzťahu už dva a 
pol roka. Funguje to, niekedy nie, avšak 
každý vzťah má svoje pozitíva a negatí-
va, keďže ľudia sú rozdielni.

Aký máš názor na adoptovanie detí 
homosexuálmi a manželstvá osôb 
rovnakého pohlavia?
Čo sa týka adoptovania detí, radšej 
by mali dieťa vychovávať dve osoby s 
rovnakým pohlavím, ako by to dieťa 
malo vyrastať samo v sirotinci alebo v 
nejakom inom ústave bez lásky, rodičov 
a domova. A nevidím dôvod, prečo by 
sa dvaja ľudia ktorí sa milujú nemohli 
zobrať a žiť si ako manželia.

Čo by si odkázal ľuďom, ktorí homose-
xuálov odsudzujú?
Ľuďom, ktorí odsudzujú a nadávajú a 
veci podobné by som chcel odkázať, 
že nechápem, čo z toho majú, preto-
že dobrý pocit z cudzieho utrpenia, 
nemôže byť dobrým pocitom. Treba sa 
navzájom rešpektovať, pomáhať si a 
byť k sebe normálni. Kebyže si môžem 
vybrať, bol by som milerád na ženy, mal 
jasnú budúcnosť, dieťa, rodinu ako nor-
málni... ale som gay. Som rok čo rok na 
seba čoraz viac pyšný, že som si dokázal 
prejsť tým všetkým a to na mne zane-
chalo jazvy, ale taktiež ma to pripravilo 
na život, ktorý nie je ľahký.

Homosexuáli.
Máš niečo proti nim?

Si proti tomu, aby dieťa vychovávali 
rodičia s rovnakým pohlavým?

ÁNO NIE 
50% 50%

Text: Michaela Dzuričková
Foto: licencia CCO

ÁNO NIE 
30% 70%

Som ,,iný“  
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Rýchlokurz „správneho“ človeka
Mali ste vždy pocit, že by ste na sebe mohli niečo zlepšiť? Mali ste obavy, že nie ste dosť dobrý? Ocitli ste sa 
niekedy v situácii keď ste nevedeli ako zareagovať, ako sa zachovať? Mám pre Vás dobrú správu! S týmito 
jednoduchými krokmi dosiahnete všetko, po čom ste vždy túžili! Budete superčlovekom. Už nikdy sa Vám 
nikto nevyrovná. Jedine, žeby niekto tiež nasledoval tieto kroky.  Ak by ste chceli dosiahnúť neopísateľný 

intelekt, stať sa obľúbeným a žiadaným, stačí následovať týchto pár krokov.
UPOZORNENIE: Tento článok je 100% nefiltrovaný sarkazmus. 

1.) Jednoznačne musíš podporovať 
„neonazi“ skupiny a politikov. Ak už 
nie si ich súčasťou tak ich aspoň urči-
te zdieľaj na sociálnych sieťach. Tvoji 
kamoši to určite ocenia.

2.) Razantne odmietaj čo i len naj-
menší náznak diverzity. Veď plno-
hodnotní ľudia sú len tí, ktorí sú bieli, 
hetero a patria do vyššej spoločens-
kej vrstvy. Všetko ostatné je odpad a 
rovnako sa k nim treba aj chovať.

3.) Na každý svoj hlúpy čin používaj 
výhovorku „veriaci“ alebo „národniar“. 
Všetko sa ti prepečie.

4.) Utláčaj menšiny, veď máš silu v 
podobe privilégií. Kto ju nemá, jedno-
ducho musí niesť následky. A kto iný 
by mal tieto následky doručiť ak nie 
práve TY?

5.) Ak je niekto obeťou násilia, nesnaž 
sa mu pomôcť. Otoč sa na päte a spo-
kojne si nažívaj ďalej. Nešpiň si ruky.

6.) Ak sa dozvieš že tvoj najlepší 
kamarát ubližuje svojej žene a deťom, 
mlč. Je to kamarát, a každý nech si za 
zatvorenými dverami robí čo chce. A 
možno si to zaslúžili. Kto vie.

7.) Ak ťa kamoši zavolajú vypiť, odpo-
veď NIE neexistuje. Toto im predsa 
nemôžeš urobiť. Veď sú to najcennej-
šie čo na svete máš. Manželka a deti 
to určite pochopia. ;)

8.) Ak sa na internete objaví článok 
o obéznych ľuďoch, nezabudni ich 
nazvať tuleňmi a potom sa oháňať 
tým, že ti záleží na ich zdraví.

9.) Ak sa objaví článok o homosexuá-
loch, nezabudni citovať bibliu  a opi-
sovať ľudskú anatómiu a reprodukčný 
potenciál takéhoto páru. Nie sú to 
ľudia. Nezaslúžia si rovnaké práva ako 
ty. Máš pravdu. Si super ;)

10.)  Násilie vlastne nie je násilím, ak 
ho páchaš na niekom, kto je slabší 
ako ty. Či už je to muž, žena, dieťa 
alebo zviera. Máš pravdu, silnejší 
vyhráva a ty si proste top. ;)

11.)  Každú ženu ktorej vidno kúsok 
odhalenej kože nazvi slovom na k. 
Nie, nemyslím krásna. To predsa ona 
nie je. Žena je krásna len vtedy, keď je 
ticho a zahalená.

12.)  Ak žena v tvojom okolí povie, že 
bola znásilnená tvojim kamarátom 
alebo nebodaj obľúbeným špor-
tovcom, never jej. Určite si iba pýta 
pozornosť. Určite na sebe mala krátku 
sukňu. Je to jej vina.

13.)  Voľby? Jednoznačne nie! Komu 
by sa chcelo ísť voliť? Tebe určite nie. 
Radšej nadávaj na systém z pohodlia 
svojho domova. Máš na to právo. Veď 
máš moc niečo zmeniť, tak načo by 
si ju využil? Lepšie je sa sťažovať a 
ľutovať. Máš pravdu.

14.)  Áno , spravodlivosť existuje. Ale 
iba v prípade že tebe osobne niekto 
ublíži alebo ti odcudzí majetok. Ak sa 
však jedná o politikov, oni majú pro-
tekciu. Do toho sa netreba miešať.

15.)  Ak make-up nenosíš „máš právo“ 
ba je až tvojou povinnosťou hejtovať 
každého, kto ho nosí. Ak si chlap, 
nezabudni odsudzovať ženy, ktoré sa 
líčia, ale v bare alebo na ulici sa otoč 
len za tými pekne upravenými. Veď 
žena by mala byť prirodzená... len nie 
tá, ktorá sa ti páči.

16.)  Ak si vo vzťahu, vyžaduj od svojej 
polovičky vernosť, zakazuj stretnutia 
s kamarátmi/kamoškami. Ale keď sa 
jedná o teba, čo oči nevidia, to srdce 
nebolí. Keď ťa na diskotéke partner/
partnerka nesprevádza si vlastne sin-
gle. Ak ťa niekto zo známych tvojho 
partnera/partnerky pristihne pri čine, 
zapieraj a povedz „Len ti závidí, chce 
ti vziať šťastie“.

Ak som niečo vynechala, kľudne si 
svoj zoznam doplňte.

Text: Nora Mikčová
Foto: licencia CCO

„...silnejší vyhráva
a ty si proste top“

„Žena je krásna
len vtedy, keď je

ticho a zahalená.“
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Na 20 donutov budeme
potrebovať :
500 g hladkej múky
2 čerstvé vajíčka
100 ml mlieka
100 g cukru
2 polievkové lyžice bieleho jogurtu 
100 ml slnečnicového oleja
40 g čerstvého droždia
štipka soli

Na bielu polevu budeme 
potrebovať:
150 g práškového cukru
1,5 lyžice rozpusteného masla
2 až 4 lyžice mlieka
1 balenie vanilkového cukru alebo
lyžicu vanilkového extraktu

Na čokoladovú polevu budeme
potrebovať:
100 g horkej čokolády
50 g práškového cukru
3 lyžice rozpusteného masla
5 lyžíc mlieka
1 čajová lyžica vanilkového extraktu

Do misy polámeme droždie, pridáme
lyžicu cukru a nakoniec pridáme mlieko. 
Všetko spolu zamiešame a pridáme lyži-
cu hladkej múky a zamiešame. Prikry-
jeme misu fóliou - najlepšie je používať 
sklenenú misu, fólia na nej drži lepšie. 
Misu dáme do rúry na 40 stupňov a 10 
minút. Medzitým ako nám cesto kysne, 
zmiešame si tekuté ingrendiencie. 
Do múky dáme 2 vajíčka, olej, biely 
jogurt. Do druhej misky si zmiešame 
hladkú múku a štipku soli. Zamiešame 
to. Donesieme si vykysnuté droždie. 
Musí vyzerať ako biely jogurt. Pridáme 
tekuté ingrediencie, ktoré sme zamiešali 
a k tomu pridáme po tretinkach suché 
ingrendiencie. Robíme to preto, aby sa 
nám lepšie cesto premiešalo.
Cesto sa mieša približne 4 minuty a má 
sa jemne lepiť. Do druhej veľkej misy 
dáme rastlinný olej a položíme naň 
cesto, ktoré z každej strany pomažeme 
olejom, aby sa nám neprilepilo. Misku  
prikryjeme fóliou a dáme do rúry na 40 

Domáce
Americké donuty

stupňov a pol hodinu, aby nám cesto 
zdvojnasobilo svoj objem.
Medzitým  čo nám cesto kysne si 
pripravíme  polevu na donuty. 

Cukrová poleva:
Do misy dáme práškový cukor, 
maslo, mlieko, vanilkový cukor a prí-
rodné farbivo. Maslo si rozpustíme a 
pridáme cukor, zamiešame. Pridáme 
farbivo, napríklad modré a taktiež 
pridáme trošku mlieka. Mlieko musí-
me pridávať pomaly, lebo nechceme 
mať polevu riedku. 

 Čokoládová poleva:
Rozpustíme si čokoládu  a pridáme 
maslo. Čokoládu nechceme veľ-
mi hustú, takže pridáme mlieko a 
praškový cukor, aby to bolo trochu 
sladké, kedže čokoláda je horká.

Vyberieme si cesto z rúry. Pracovnú 
dosku si posypeme múkov, aby sa 
nám cesto nelepilo. Rukou si spraví-
me veľkú placku, ktorá bude približ-
ne 2 cm hrubá.
Na vykrajovanie potrebujeme jeden 
veľký pohár a jeden malý „štamper-
lík“. Cesto najprv vykrojíme veľkým 
pohárom a stred vykrojíme malým. 
Pripravíme si pekáč, ktorý posypeme 
múkou a poukladáme naň donuty. 
Fóliu potrieme olejom a prikryje-
me donuty, aby nam ešte trochu 
vykysli. Zohrejeme si olej. Ak je olej 
rozpálený, môžeme  pomaly pridá-
vať donuty. Každú stranu pečieme 
minútu. Donuty si budeme  dávať na 
mriežku, aby nám mohol odkvapkať 
prebytočný olej. 
Každý donut máčame do polevy, ale 
iba hornú časť. Položime donut na-
späť na mriešku a necháme odkvap-
kať. Keď je poleva  suchšia, tento 
proces zopakujeme 2-3krát.

Sladký život s Rebekou Na tejto strane vám prinášam sladké
dobroty, ktoré vám osladia život aj vtedy, 
keď nebudete mať svoj deň.

Text a foto:
Rebeka Demčáková  



 • Na základ nášho make-upu 
použijeme paštétu. Štetcom ale-
bo prstami si paštétu zapracu-
jeme do pokožky. Hlavne sa 
zamerajte na správny odtieň, 
pretože od neho závisí celkový 
vzhľad make-upu. V lete by som 
šla do odtieňa s názvom Májka a 
naopak v zime používam odtieň 
Pali, aby som v bielom zas-
neženom priestore viac vynikla. 
Pre veľmi svetlý odtieň môžete 
použiť tresku. Jej rybací zápach 
sa hodí najmä na letné precház-
ky pri mori. Taktiež si dávajte 
pozor na množstvo paštéty, aby 
ste to veľmi neprehnali.  Ak to 
však preženiete, ľahká pomoc! 
Takýto make-up stačí otrieť 
kúskom rožka.

• Na obočie si pripravíme 
čokoládu, ktorú si rozpustíme 
nad vodným kúpeľom. Čokolá-
du nanesieme skoseným štet-
com. Dajte si pozor na odstraňo-
vanie, aby sa vám z krásneho 
obočia nestala vytrhaná kefa.

 • Mihalnice si zvláčnime tenkou 
vrstvou medu. Neodporúčam 
alergikom, no pokiaľ si chcete 
zväčšiť oči tak neváhajte. Pokiaľ 
ste ešte nestihli zjesť čokoládu, 
ktorú ste si pripravili na obočie, 
môžete ju aplikovať aj na mihal-
nice.

• Ako balzam na pery použijeme 
jahodový džem, ktorý nám pery 
vyživí a jemne zafarbí načer-
veno. Ak vás jahodový odtieň 
omrzí, vyskúšajte ríbezľový, šíp-
kový, marhuľový, čerešňový... Na 
výber máte celú babkinú špajzu!   
Takýto lesk láka včely. Ale to nie 
je na škodu! Bodnutie od včely 
vám pery zaručene zväčší ako 
Silvii Kucherenko.

Make-up na rande? 

 Aby sme nezabudli. Na očné 
viečka použijeme kakao, ktoré si 
prstom nanesieme do vonkajšieho 
kútika oka a jemne rozblendu-
jeme.
 

• Na záver náš make-up zafixujeme 
detským púdrom, ktorý jemne 
rozprášime štetcom. Neprežeňte 
to, aby ste neostala veľmi bledá, 
pretože vaša snaha byť príťažlivou 
by bola márna.

Text a foto: Gabriela Franeková

Minul sa vám make-up, no napriek tomu chcete vyzerať neodolateľne? Nemajte obavy... Ste na správnom mieste!!!

Až teraz môžete vyjsť na ulicu v no-
vom, neodolateľnom, zvodnom a 
zároveň prekvapujúcom vzhľade. 
Nezabudnite si do kabelky prihodiť 
chlebík. Je velmi elegantným do-
plnkom a taktiež sa nemusíte báť, 
že na rande ostanete hladná. Stačí 
si len chlebíkom prejsť po tvári a 
popriať si dobrú chuť.
Zvedavé pohľady na ulici len pot-
vrdia čo vy už viete... že ste svoju 
prácu odviedli skvele a ste
na spapanie!

7
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prvej návšteve jej domu spozoruješ, 
ako zo skríň vypadáva lavína 
oblečenia, pričom klučkuješ pomedzi 
lodičky, espadrillky, tenisky, kotniko-
vé čižmičky, balerínky, papučky,
sandálky, mokasínky...

Nie, to nie je nové, už som to mala

Nie, nie je to nové, veď som to už 
mala na párty v deväťdesiatomdru-
hom...

Nie, nestálo to veľa

Nie, nestálo to veľa. Veď to bolo
v zľave zo 100 € na 99 €, ale už mi k 
tomu nepasovali topánočky, tak som 
si dopasovala. 

Je to „len“ kamarát

Áno, je to len kamarát a každý
víkend je s ním na diskotéke a tebe
napíše, že má rodinnú oslavu. 

Nevadí, že si zabudol...

Nevadí, že si zabudol, veď to
sa stáva, však to bolo len výročie
alebo narodeniny. Neverte tomu. 
Vadí! Ona vám to nikdy nezabudne a 
pri každej príležitosti to vytiahne, aby
vám mohla pripomenúť, že čo ste 
zabudli.

Pokojne mi to povedz, nebudem sa 
hnevať
 
Každá žena chce vedieť všetko, čo sa 
týka teba. Kde si bol ráno, pred 
raňajkami, po raňajkách, pred 
obedom, poobede, no už len môžeš 
dúfať, že ničím z toho si ju nevytočil. 
No keď si ju niečím vytočil, nebude ju 
zaujímať čí si bol úprimný, len ti to dá 
poriadne vyžrať.

Milujem ťa takého, aký si 

A máme to tu zas. Ďalšia z veľmi 
obľúbených fráz žien „milujem ťa 
takého, aký si“, lenže za touto veľmi 
obľúbenou ženskou frázou pokračuje 
jedno veľmi známe slovíčko, ktoré je 
„ALE“ mohol by si zmeniť účes, sprá-
vanie pri mojich kamarátkach, šatník 
a mnoho ďalších vecí...

Ja som to nevyhodila
 
Na otázky: „Kde to je? Preložila si 
to alebo vyhodila?“ Dostanete len 
túto odpoveď: „Nie. nevyhodila 
som to. Ani som sa toho nedotkla!“ 
No samozrejme, lepšie je zaklamať 
ako povedať pravdu. Veď nech len 
hľadá... aspoň zabije čas a nebude už 
otravovať.

TEXT: Alex Jenča
FOTO: Internet - licencia CC0

5 minút

Áno všetci dobre poznáme tých                              
päť minút, pri ktorých čakáš tak                            
dlho, že stihneš uvariť, najesť                          
sa a pozrieť si predĺženú verziu                          
Pána prsteňov a ona aj tak stále                           
nemá dokončený make-up.  
Ak si už konečne dokončí make-up 
a vy náhodou nemáte oblečenú hoci 
len košeľu, tak vypukne tretia svetová 
vojna.                              
                                                            
Nič mi nie je        
                                         
Jasná vec! Nič jej nie je!
Nikdy nenaleťte na tento
chyták, lebo je to veľmi
nebezpečná hra o holý život,
pri ktorej stačí vybrať jedinú zlú 
možnosť a...

Nemám čo na seba

„Nemám čo na seba“ všetci určite 
veľmi dobre poznáte. Túto prekrásnu 
a obľúbenú frázu každej ženy.  Ale pri 

V každom vzťahu, by mala byť tou
najdôležitejšou vecou dôvera a 
úprimnosť, ale s tvorom zvaný 
žena, to nie je vždy až také ľahké. 
Tvorom, ktorý má v sebe ten svoj 
pud sebazáchovy, ktorý ho núti
klamať aj v úplných zbytočnostiach. 

Najčastejšie ženské klamstvá
ocami nevinnej obeteˇ
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Ja mám už od malička „šťastie“ alebo 
smolu na kontakt s ľuďmi. Moje zrážky 
vo dverách, prípadne šliapnutie na 
nohu sú toho dôkazom. Ľudia, ktorí 
ma poznajú vedia, že ja a šport nejde 
k sebe. Smutné je, že moji telocvikári 
na to doteraz neprišli. Napríklad moja 
nedávna hodina telocviku, kde som 
prišla do kontaktu s loptou trošku 
predčasne a lopta ma takpovediac 
prekvapila a privalila k zemi. Áno, 
moji spolužiaci mali z toho záchvaty 
smiechu. No keď si spomeniem na 
svoj lyžiarsky výcvik, je mi do plaču aj 
smiechu zároveň. Moja nešikovnosť 
v lyžovaní mala aj svetlé stránky. Raz 
som si len tak lyžovala zo svahu a 
spadla som tak nemotorne, že som 
si nemohla rozmotať lyže, ani nohy. 
Mala som však šťastie, lebo mi prišli 
na pomoc traja mladí, pekní učitelia a 
každý z inej školy. Čo sa týka zakop-
nutia alebo pošmyknutia na verej-
nosti, myslím si, že to sa stalo takmer 
každému. A hlavne ak sa to stane pred 
pekným chlapcom, alebo polovicou 
obyvateľstva. No, keď už sme pri 
tom padaní, tak sa mi dávnejšie stala 
menšia nehoda, keď som prechádzala 
cez prechod pre chodcov a keďže to 
bolo v zime, v strede prechodu bola 
vrstva šmykľavého ľadu. Ja som si ju 
samozrejme najskôr ani nevšimla a 
keď už som prechádzala aj s plný-
mi rukami tašiek s nákupom, zrazu 
som sa pošmykla a natiahla som sa 
v strede prechodu (gravitácia v túto 
chvíľu fungovala perfektne). To by 
nebolo nič zvláštne, lenže keď som sa 
snažila postaviť vôbec to nešlo. Veľmi 
sa šmýkalo a ja som sa snažila posta-
viť dobrých zopár minút. Keď som 
vtom momente uvidela blížiace sa 
auto uvedomila som si, že takto to asi 
nepôjde (zmenila som sa na plaza) a 
tak som sa aj s taškami rýchlo odplazi-
la z prechodu k okraju cesty. Nakoniec 
všetko dobre dopadlo. Prišla som 
domov a okrem modriny a zničeného 
nákupu sa mi nič nestalo. Samozrejme 

sú tu trapasy s fľakom na oblečení, 
zle odhadnutý vek, pozdravenie sa 
človeku, ktorého si pomýliš s kamará-
tom, odoslaná správa nesprávnemu 
príjemcovi, alebo objednanie či zapla-
tenie v reštaurácii. Ako moja nedávna 
komunikačná a pamäťová nehoda v 
reštaurácii. Bola som sa s kamarátkami 
najesť a bola som taká hladná, že som 
si objednala ihneď z denného menu. 
Dala som si kuracie mäso s broskyňou 
a syrom na vrchu, volalo sa to „Ťaví 
hrb“, pretože to malo pripomínať 
práve ten hrb. Keď som bola najedená 
a spokojná, išla som to zaplatiť spo-
ločne s kamarátkami. Postavila som 
sa pred pult a čašníčka sa ma opýtala: 
,,Čo ste mali?„ a ja, že „Jednu ťavu a tri 
deci kofoly“. Vtom čašníčka vyvalila 
oči, zostala nemo stať a ja som sa 
obzrela a moje kamošky vybuchli od 
smiechu. Odvtedy si nechcem ani 
predstaviť, čo si o mne pomyslela tá 
čašníčka. Poznáš ten pocit, keď po 
niečo ideš a v polovici cesty zabudneš 
prečo? Nedávno sa mi stalo niečo 
podobné, akurát trochu opačne. Mali 
sme návštevu, kde sme ich pohosti-
li, spravili kávu, k nej som priniesla 
cukor a potom ako odišli, začala som 
upratovať. Zobrala som cukorničku a 
išla odniesť do kuchyne, keď som ju 
namiesto toho odložila do chladničky.  
A čo tak nehoda so vzduchovkou? 
Spomínaš si ešte ako si v škole strieľal 
so vzduchovkou do terča? Mne sa 
niečo podobné podarilo. Akurát nie 
do terča, ale do nohy môjho deda. Už 
keď sme pri tom detstve pamätáš sa, 
kto alebo ako si sa učil bicyklovať? Pri 
mojich pádoch to bolo zaujímavé aj 
trochu bolestivé. Raz som to zaparko-
vala v babkinej záhradnej skalke, kde 
boli ostré kamene a ešte bolestivejší 
výsledok od babky. No to nebolo nič 
oproti dvoru, kde dedo pásol sliepky. 
Najskôr som spadla do slepičinca a 
potom zaparkovala bicykel v jednej 
sliepke. Jej kohútovi sa to veľmi nepá-
čilo. Rýchlosť toho kohúta

TRAPAS MAJSTER
Nikto nie je dokonalý, preto sa ti občas stane 
nejaká nehoda, či trapas. Je fajn ak sa ti nič nestane 
a máš   aspoň vtipnú spomienku. No sú aj situácie, 
ktoré prídu vtipné všetkým naokolo, okrem teba. 
Preto by som sa s tebou rada podelila o tie svoje 
trapasy.  Veď bez smiechu  je na svete nuda.

a následne mňa, ste mali vidieť. 
Ako dieťa som bola veľmi šikovná. 
Keď som mala štyri roky, bola som
s rodinou na trhoch v Maďarsku. 
Dávali na mňa pozor štyria dospelí 
ľudia a ja som sa im napriek tomu 
stratila. Keď sa stretli, tak sa pýtali, kto 
na mňa dáva pozor a vtedy zistili, že 
nikto. Hľadali ma poriadne dlho, kým 
ma nenašiel ocino niekde na lúke. 
Odvtedy sa ma pýtajú, či viem niečo 
po maďarsky a ja že áno, utekať. Stala 
sa ti niekedy nehoda, ktorá ťa zasko-
čila alebo si nevedel na ňu reagovať? 
Pretože mne áno. V jeden slnečný deň 
som bola doma sama a na zvonček mi 
zazvonil kuriér, ktorý sa ma opýtal, či 
by som neprevzala susedovu zásiel-
ku, lebo nie je doma. A ja som s tým 
nemala problém. Podpísala som to, 
rozlúčila sa, zavrela dvere a keď som 
išla položiť škatuľu na stôl, na hlavičke 
bol napísaný popol s menom mojej 
bývalej zosnulej susedy. Bolo to od 
nej veľmi milé, že ma prišla navštíviť 
aj po smrti. Tiež nikdy nezabudnem 
na svoje nehody z autoškoly. Bolo ich 
hojne, no s jednou sa priznám. Na 
mojej poslednej hodine pred skúš-
kami som mala cvičisko. Predo mnou 
išlo jedno dievča, po ktorom som 
nasledovala ja. Sadla som si do auta, 
nastavila som si sedadlo, zapla som 
si pás a naštartovala auto. Predtým 
ako som sa mala pohnúť, dala som 
dole ručnú brzdu a pohla som sa. Keď 
som si tak jazdila, všimla som si, že mi 
svieti kontrolka na palubnej doske, ale 
nevedela som, čo znamená. Keď sme 
skončili povedala som to inštruktorovi 
a on tiež nevedel, tak mi povedal, že 
sa potom na to pozrie. Potom som pri-
šla domov a povedala som to ocovi. 
On sa ma opýtal všetko do detailov a 
nakoniec sme prišli na to, že sa zasekli 
zúbky na ručnej brzde a že som ju 
nedala dostatočne dole. Takže som 
si hodinku jazdila s ručnou brzdou. 
Ale nakoniec všetko dobre dopadlo a 
vodičák som spravila.
Každý z nás už zažil nejaký ten trapas. 
Veď je to bežnou súčasťou života. 
Vyhnúť sa tomu nedokážeš a ak si 
nič také nezažil, tak si jeden z mála. 
Možno si si aj ty spomenul na nejakú 
tú svoju nehodu. A ak máš záujem, 
podeľ sa so svojimi zážitkami na našej 
facebook stránke. 

Text a foto: Simona Žultková
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1. Vnútorné antibiotiká – nikdy nevieš 
čo alebo kto ťa môže pohrýzť, alebo 
čo ak niečo/niekoho uhryzneš ty sám. 
Napríklad jedlo.

2. Turistické topánky – ak sa nechceš 
utopiť v blate. No ak sa tak už stane, 
tak bud rád, že to je len blato. 

3. Tašku, vak – aby si si mal kde odložiť 
mobil, hodinky, peniaze a pod.
Nechceš o ne predsa prísť...
Najlepšie je si také cenné veci ani 
vôbec nebrať.

4. Helmu - nikdy nevieš odkiaľ vyletí 
lopta alebo aj iné veci, ktoré by mohli 
mať vážne následky na tvoju hlavu, 
niekedy aj psychiku. Párkrát sa to 
stane aj v noci, takže by bolo fajn mať 
tu helmu na hlave po celý čas.

6. Muk latar!
- Podeľ sa s tou cigaretou!

7. Are Anglicko feder sar akaj.
- V Anglicku je lepšie ako tu.

8. Oda andal savi bedna kada iľal?
- Z ktorého smetiaka si to zobral?

9. Kala tricec manuša hine dočačes
tiry so jek bliskeder fajta?
 - Týchto tridsať ľudí je naozaj tvoja
najbližšia rodina?

10. Pre amaro kher hin ča hlinikova 
odkvapova rury ale kalen oproci hin 
medimen
- Na našom dome sú len hliníkové
odkvapové rúry, ale sused má medené.

1. Oda kada pes dočačes chal?
 - To sa naozaj je? A kde zmizol ten pes čo tu 
pobehoval?

2. Na nakamav kaj man te lizinel tiro ruko-
no, paľikerav.
- Nie, nemám záujem o to, aby ma lízal tvoj 
pes, ďakujem.

3. Nadikla dareko miri peňaženka?
- Nevidel nikto moju peňaženku?

4. Te pes tuke dareso bačinel ta namušines 
takoj kody veca te čoren.
- Ak sa ti niečo páči, tak to nemusíš hneď 
ukradnúť.

5. A tiry triedno džanel že sal khabni?
- A tvoja triedna vie, že si tehotná?

6. Na, naaven o šandara, oda mange o tele-
fonos zvoninel
- Nie nejdú policajti, to je len moje zvonenie 
na mobile. 
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5. Niečo na zakrytie tváre – nechceš sa 
zadusiť dymom rôzneho typu, ktorý 
vás môže pripraviť o zrak, čuch, chuť, 
hmat prípadne aj o život.

6. Paralen – bolesť hlavy začne už pri 
druhom dome, v ktorom buď prebie-
ha párty alebo hádka manželov o vy-
hodené posledné peniaze za alkohol.

7. Bluetooth reproduktory – pretože 
ty nie si dilino a je to aj najlepší a naj-
účinnejší spôsob, ako zapadnúť medzi 
tínedžerov.

8. Kamaráta, člena rodiny alebo aj 
psa – sám neprežiješ! Hovorí sa, že 
posledný človek, ktorý sa odvážil 
ísť sám do osady sa už nevrátil a po 
necelej hodine sa našlo jeho mŕtve a 
už nahé telo. 

                        
Vety, ktoré sa oplatí poznať aj v rómštine.

Účelom tohto textu je poukázať na to, ako nás Rómov vníma väčšina ľudí,  aj keď to vôbec nemusí byť pravda. Nie všet-
ci rómovia sú takí, akých si možno prestavujete. Je napríklad veľa rómskych dievčat, ktoré nie sú tehotné v štrnástich. 
Sú rómovia, ktorí nekradnú alebo neutekajú do zahraničia. Vlastne tým chcem povedať, že nie všetcí rómovia sme 
rovnakí a niekedy nás aj uráža to, že nás niekto súdi bez toho, aby nás poznal.
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Aliexpress je populárny online 
obchod, ktorý ponúka lacnejšie
alternatívy produktov. Bol
založený v roku 2010 a vlastní ho 
čínska spoločnosť Alibaba, ktorá 
sa zameriava na obchod a médiá. 
Je to zatiaľ najväčšia internetová 
spoločnosť. 

Ako funguje aliexpress? 
Ako prvé je potrebné založiť si vlastný 
účet, kde musíte zadať email, meno, 
adresu a údaje kreditnej karty. Hneď 
po registrácii sa môžete pustiť do na-
kupovania. Môžete tam kúpiť rôzne 
produkty od oblečenia až po autá 
a motorky, avšak kvalita nie je vždy 
zaručená. 

Prečo sú produkty na aliexpress 
lacné? 
Na rozdiel od spoločnosti Amazon, 
väčšina obchodníkov, ktorí predávajú 
produkty na AliExpresse majú sídlo 
v Číne a dodávajú všetok svoj tovar 
priamo od čínskych výrobcov. To 
vedie k zníženiu nákladov a zname-
ná to, že si môžu dovoliť ponúknuť 
bezplatnú alebo veľmi lacnú lodnú 
dopravu. 
Aliexpress sa považuje za spoľahlivé 
miesto na nákup produktov za nižšiu 
cenu, ako by ste kúpili v kamen-
ných obchodoch. Taktiež ponúkajú 
svojim zákazníkom úplnú náhradu 
za produkty, ktoré prišli poškodené, 
oneskorene alebo neprišli vôbec. 

Čo očakávať, keď používate Aliex-
press?
-Nižšie ceny: ak nakupujete na aliex-
press, môžete očakávať, že uvidíte 
produkty s omnoho menšou cenou, 
než by ste našli na iných interneto-
vých obchodoch. 
-Adresa a platba: narozdiel od iných 
webových stránok, kde zvyčajne pri-
dáte poštovú adresu a spôsob platby 
do svojho profilu pri registrácii, aliex-
press vyžaduje, aby ste tieto informá-
cie pridali počas prvého nákupu. 
-Chýbajúce lokácie: niektoré regióny 
a mestá môžu chýbať v ponukách pri 
pridávaní vašej adresy, no ručne ich 
môžete zadať spolu s číslom bytu a 
názvom ulice. 

Podobné aplikácie
Aliexpress má niekoľko konkurentov, 
ktorí sa taktiež zameriavajú na široký 
výber produktov s nízkymi cenami. 
Napríklad:  
1.Wish: presne ako aliexpress tiež 
spája západných zákazníkov s ob-
chodmi v Číne, ktorí môžu kupovať 
výrobky za zlomok ich ceny. 

2.DHGate: Tento obchod je na trhu 
už 10 rokov a ponúka produkty od 
veľkoobchodníkov. Priamo konkuruje 
Aliexpressu a dokonca napodobňuje 
mnohé vizualizácie stránky. 

3.LightInTheBox: produkty sú tu o 
niečo drahšie v porovnaní s aliexpre-
ssom. Veľkou výhodou tejto stránky 
je, že niektoré produkty idú zo skla-
dov z USA čo znamená, že sa produk-
ty odošlú oveľa rýchlejšie.

Moje skúsenosti:

Na Aliexpresse som začala s objedná-
vaním už pred 3 rokmi, no nebola som 
veľmi spokojná, nakoľko veci často 
meškali. Taktiež mi neprišla bunda, 
ktorá bola pomerne drahá a firma sa 
neobťažovala ani s vrátením peňazí. 
Posledná bodka bola, keď mi prišlo 
tričko, ktoré sa vďaka zlému materiálu 
nedalo nosiť. Teda ak chcete objednať 
malé, nekvalitné veci, toto je vhodné 
miesto, kde ušetriť.

Text: Lívia Ščešňáková
Foto: internet - licencia CC0
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