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EDITORIAL 

Milí čitatelia, 

 

po minulomesačnej „premiére“ s pozitívnymi odo-
zvami nielen od Vás, ale aj od širšieho okolia, 
ktoré nás príjemne prekvapili, Vám aj tento me-

siac náš školský online časopis prináša nové 
články.  

Máme tu marec, začiatok jari a spolu s ňou aj 
koniec pre niekoho nepríjemnej, pre niekoho 
možno aj príjemnej zimy. Študentov po ceste do 
školy netrafí šľak a chvalabohu sa oteplí, čo 
znamená veľa akcií a teda nápadov na rôzne 
články. Je to i mesiac knihy, ktoré sú zdrojom 

inšpirácií, konšpirácií, fantázie, abstrakcie 
či emócie. Nabádajú nás premýšľať a tvoriť, no 
najmä, spoznať naše pravé ja. I preto symbolom 
tohtomesačnej titulky je oko, ktorým nazeráme 
na svet i na seba, napríklad aj cez knihy. 

Rozhodli sme sa, že bude fajn, ak sa okrem na-
šich stálych redaktorov budú angažovať na člán-
koch aj druhí študenti, ktorým takto dáme šancu 

sa prezentovať. Tak ak by si chcel prispieť do 
nášho najbližšieho čísla, určite nemrhaj talen-
tom a múzou! Ak by mal niekto záujem, článok mi 
môžete dať osobne v škole alebo poslať na mail 
(ten nájdete v sekcii BLACK BOX). Ja si veľmi 
rada prečítam každý článok. Na záver Vám už len 

poprajem príjemné čítanie.  
 

N. Beláková 
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Slovenskí vedci odhaľujú  
Mayskú civilizáciu 

Minulý mesiac som bola spolu s TV CENTRAL na prednáške Tibora Lieskovského z STU, 
ktorý sa spolu s tímom vedcov podieľal na výskume Mayskej civilizácie v Guatemale. 
Nie som skalný fanúšik tohto typu akcií, ale aj takého nefanúšika, ako som ja, táto 

prednáška chytila za srdce. Pán Lieskovský vtipne a zaujímavo podal informácie, 
ktoré pri výskume za pár rokov zistili. Pomocou novodobej technológie hľadali stopy 
mayských civilizácií a zmapovali 160km2 územia na severe Guatemaly a objavili nové 

mayské mesto. Moderné technológie tak pomohli archeológom zmapovať nový svet, 
zistiť akým spôsobom Mayská civilizácia žila, čím sa živila alebo aká bola početná. 

odhaľujú aj vzácne pamiatky, ktoré reštaurujú. 



Samozrejme, aj naši šikovní vedci počas času stráveného v Guatemale veľakrát potre-
bovali pomoc od obyvateľov guatemalskej džungle, ktorí ich zasvätili do ich života 
a do zákonov prírody. Práve kvôli zvieratám a rastlinám, ktoré tam žijú a rastú, to 

vôbec nebolo jednoduché a počuli sme aj veľa zábavných a často aj nebezpečných situá-
cií, ktoré sa im tam udiali. 

Slovensko je len jedna z dvoch 
európskych kra- jín (spoločne 
s Francúzskom), ktoré sa podie-
ľajú na tomto technologicky 
i odborne ná- ročnom výsku-
me iniciova- nom univerzi-

tami z USA. Me- dzinárodné 
konzorcium, ktoré získali v roku 2016 teraz pripravuje štúdiu pre časopis Science. Ak by 
si si aj ty chcel vypočuť viac info o výskume, nálezoch či živote obyvateľov Guatemaly, 
navštív Bratislava Maya Meetings, ktoré sa uskutoční v dňoch od 31.5.2018 až 3.6.2018 

alebo jednoducho si pozri moju reportáž, kde to pán Lieskovský stručne popísal.  

Reportáž si pozri klinutím na obrázok.. 

 

NINA :) 

http://cetv.sk/index.php/publicistika/item/3384-region-slovaci-po-stopach-davnych-mayov


VERSACE 
V roku 1972 navrhol Gianni Versace svoje 

prvé zbierky pre Callaghan, Genny a 

Complice.  V roku 1978 spoločnosť začala 

pod názvom "Gianni Versace Do-

nna". Versace bol často označovaný ako 

dizajnér Rock n 'Rollu, pretože navrhoval 

modely pre mnohých známych klientov, 

ako napríklad Michaela Jacksona alebo 

Eltona Johna. Po vražde Gianni Versace 

v roku 1977 prevzala značku jeho sestra 

Donatella Versace a jeho starší brat San-

to Versace sa stal generálnym riaditeľom. 
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K.tersus 

Obrázok: http://www.thehummingnotes.com/gianni-versace-symbol-italian-fashion/ 

https://www.versace.com/eu/en/home/?wt_mc=SK.SEM.Google.Text&utm_campaignname=01_Brand_Versace_SK&utm_adgroup=Top_Brand_Versace&gclid=CjwKCAiAlL_UBRBoEiwAXKgW59hxfe26je9nIBW1Ti6kl8ztm4uoJsX4Uo7WiR2h9Xn_CudB07HyohoC3B8QAvD_BwE


Mojou osobnou srdcovkou je módny návrhár Rick 

Owens. Módny návrhár Rick Owens patrí k ľudom 

veľmi odviazaným a nie každý človek pochopí jeho 

tvorbu. Rick je človek plný fantázie a všetko vkladá 

do módy. Americký módny návrhár pochádza 

z Porterville v Kalifornii. Owens bol vychovaný v kon-

zervatívnej katolíckej domácnosti.  Študoval módne 

návrhárstvo na Otis - vysoká škola umenia a dizajnu v 

Los Angeles. Spoločnosť Owens začala v roku 

1994 svoju líniu, ktorá pôsobila zo surového obchod-

ného domu na bulvári Hollywood Boulevard. V roku 

2003 sa presťahoval do Paríža a založil svoj domov a 

ateliér v historickej päťpodlažnej budove, ktorá pred-

tým slúžila ako kancelária bývalého francúzskeho 

prezidenta.  

Možno si teraz kladiete otázku, čím ma zaujal tento 

návrhár. Ja Vám jedným slovom odpoviem 

 -  originalitou.  

Viac info klik tu —> 
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https://www.rickowens.eu/en/SK


 

Kapela vznikla v roku 1998 v hlavách  britpopového 
speváka zo skupiny Blur - Damona Albarna a jeho 
spolubývajúceho, autora komiksu Tank Girl - Jamie-
ho Hewletta pri sledovaní MTV Awards, ako paródia 
všetkých popových hviezd v tom čase. Po troch ro-
koch práce (v roku 2001) sa na pultoch obchodov 
objavuje album od neznámej kapely s názvom Go-
rillaz. O mesiac neskôr sa v televíziách začína 
objavovať atypický videoklip k piesni Clint Eas-
twood, nasledovaný videoklipmi k 19-2000 a To-
morrows comes today. Všetky klipy mali spoločného 
autora a štyri kreslené postavy (2D, Murdoc 
Niccals, Noodle a Russel Hobbs), no nik nevedel 
presne identifikovať speváka/skupinu. Počas kon-
certov sa kapela skrývala za veľkou plachtou, na 
ktorej sa premietali videá, respektíve videoklipy 
k určitým piesňam. Predajnosť prvého albumu sa vy-
šplhala až nad sedem miliónov. 

Po štyroch rokoch ticha sa kapela ohlásila s al-
bumom Demons Days, na ktorom sa objavili známe hu-
dobné mená, ako napríklad De La Soul, ale aj herec 
Dennis Hopper. Ich hudba nabrala smer 
k alternatívnemu hip-hopu. Nielen ich hudba, ale 
aj koncerty prešli určitou zmenou. Kapelu ste moh-
li vidieť ako tiene objavujúce sa na plachtách, za 
ktorými hrali. Po úspechu druhého albumu a jeho 
vysokej predajnosti sa kapela zapísala do Guineso-
vej knihy rekordov ako najúspešnejšia virtuálna 
skupina sveta. Po tomto triumfe kapela vydala kni-
hu o osudoch a ťažkých začiatkoch kreslených hrdi-
nov z videí. 

 

Gorillaz 
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Tohtoroční držitelia ocenenia BRIT Awards za kapelu roka.  

VT 



V roku 2010 sa albumu Plastic Beatch až tak nedari-
lo aj napriek hosťom ako boli Snoop Dogg alebo Lit-
tle Dragon. Po 10 rokoch kapela vyhlásila koniec a 
cesty Damona a Jamieho sa rozišli. Ich očakávaný 
comeback mal nastať v roku 2012, no vyšla z toho 
iba limito-
vaná edícia 
tenisiek 
značky Con-
verse a jed-
na mimoalbu-
mová pieseň. 
Fanúšikov to 
zarmútilo, 
no ostali 
verní kapele 
a verili ich 
návratu, i 
keď Damon 
mal rozbehnuté iné hudobné projekty. Našiel si čas 
na písanie piesní, s ktorými mal už svoj plán.  

Pomocou modernej technológie videí (360),YouTube a 
kanál Gorillaz, dňa 23. 03. 2017 nahral video Sa-
turnz Barz. Toto video dosiahlo 61 miliónov 
vzhliadnutí. Fanúšikovia vedeli, čo majú očakávať a 
album Humanz ohromil celý svet. Neočakávaný návrat 
spôsobil vlnu komerčných reklám a aplikácií, no 
kvalita albumu hovorila sama za seba. Neskutočný 
počet hostí známych i neznámych, rôznorodosť hudby, 
hĺbka textov a dizajn sa vryl do pamäte poslucháča 
veľmi hlboko. 

Hudobná tvorba kapely zapadá do rôznych žánrov, 
každý si v nej dokáže niečo nájsť. 

Gorillaz 
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Tohtoroční držitelia ocenenia BRIT Awards za kapelu roka.  

VT 

https://www.youtube.com/watch?v=HyHNuVaZJ-k


„Dúfam, že keď sa spolu stretneme nabudúce, nebude 

to v boji, ale so šálkou dobrého čaju“ 

ZÁZRAK Z JAPONSKA 

MATCHA 

Možnože vy ste čaj matcha – koncentrovaný stopercentný prá-

šok zo zeleného čaju s veľmi vysokým obsahom živín – objavili 

iba prednedávnom, no nie je nijakou novinkou. V Japonsku ho 

pijú už od 12. storočia. Kedysi patril k najlepšie stráženým ta-

jomstvám Japonska, no v súčasnosti sa jeho konzumácia roz-

šírila do celého sveta. Matcha je nesmierne dôležitou súčasťou 

japonského čajového obradu, pri ktorom sa používa čaj mimo-

riadne vysokej kvality.  

 

Japonský čajový obrad, nazývaný tiež Čajová cesta, sa zame-

riava na prípravu a servírovanie čaju matcha v prítomnosti hos-

tí, môže trvať približne štyri hodiny. Vyvíjal sa od 16. storočia 

a predstavuje zážitok veľkej úcty a nesmierneho pokoja. Čajoví 

majstri zasvätia dlhé roky osvojovaniu duchovných a rituálnych 

postupov čajového obradu a zdokonaľujú sa v nich. Čajový ob-

rad má veľký potenciál v poznávacom cestovnom ruchu. 



MATCHA 
Blahodarné vplyvy čaju matcha na naše zdravie 

Najväčším benefitom konzumácie čaju matcha sú jeho úžasné blaho-

darné účinky na ľudský organizmus. Čo všetko nám teda tento čaj 

môže ponúknuť? 

 

Koncentrovaná šálka – jedna šálka čaju matcha sa vyrovná de-

siatim šálkam bežne pripraveného iného druhu zeleného čaju 

najmä vďaka svojej práškovej forme 

Antioxidanty (katechíny) – matcha obsahuje veľké množstvo prí-

rodných antioxidantov 25 – 100 krát silnejších ako vitamíny C 

a E, ktoré sa považujú všeobecne za veľmi účinné antioxidanty 

Prevencia voči rakovine – konzumácia silných antioxidantov ob-

siahnutých v tomto čaji výrazne spomaľuje vývoj rakoviny pros-

taty, žalúdka ale aj kože a prsníkov 

Zdravé srdce – preukázateľne znižuje hladinu cholesterolu 

a krvného tlaku a tým zmierňuje riziko vzniku kardiovaskulár-

nych ochorení 

Prevencia cukrovky – znižuje hladiny glukovaného hemoglobínu 

v krvi, predchádza vzniku cukrovky 

Zdravé kosti – znižuje ich lámavosť, znižuje riziko osteoporózy 

Optimálna telesná hmotnosť- podporuje spaľovanie tukov 

v ľudskom tele 

 

 



KAM SA VO SVETE VYBRAŤ ZA  ČAJOVÝM OBRADOM? 

 

TEA CEREMONY ROOM JU-AN, KJÓTO, JAPONSKO 

ADRESA: 508 SHIOKOJICHO, SHIMOGYO WARD, KYOTO 

 

HOTEL CHINZANSO, TOKIO, JAPONSKO 

ADRESA: 10-8, SEKIGUCHI 2-CHOME, BUNKYO-KU, TO-

KYO 112-8680 

 

NAJLEPŠÍ ČAJ MATCHA NA SVETE (OKREM JAPONSKA) 

 

V USA 

MATCHA BAR NYC JE ROZHODNE HODEN NÁVŠTEVY. PO-

NUKA MATCHA NÁPOJOV A JEDÁL JE PESTRÁ. 

ADRESA: 93 WYTHE AVE, BROOKLYN, NEW YORK 11249 

   

V AUSTRÁLII 

CHANOMA JE AUTENTICKÁ KAVIAREŇ V JAPONSKOM 

ŠTÝLE V CENTRE OBCHODNEJ ŠTVRTE V SYDNEY.  

ADRESA: SHOP 11, 501 GEORGE STREET, SYDNEY 

 

LITTLE ROUGE JE KAVIAREŇ PONÚKAJÚCA MATCHA   

LATTE A ÚŽASNÉ LATTE UMENIE 

 

 

JESSIE 

Všetky informácie v článku boli čerpané z knižnej publikácie: 

CHEADLOVÁ, Louise – KILBY, Nick. 2017. Matča. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2017. 151 s. 

ISBN 978-80-551-5441-1 

http://www.teaceremonykyoto.com
http://www.hotel-chinzanso-tokyo.com
http://WWW.MATCHABARNYC.COM
http://WWW.CHANOMA.COM.AU
http://WWW.FACEBOOK.COM/LITTLEROUGEMELBOURNE


 SKALIKOVÁ  

Mladá talentovaná fotografka z Modry, ktorá miluje ži-

vot a slnko, na všetko sa pozerá pozitívne a riadi sa hes-

lom: "Ak sa nestane to, čo si želáš, stane sa to, čo je pre 

teba najlepšie." Prvú fotku spravila keď mala 2 roky. No 

viac sa foteniu začala venovať až v 15-tich a rok na to si 

uvedomila, že už nechce robiť  nič iné. V dobe, keď začí-

nala, začali byť  populárne profilovky. Tak sa vždy snažila 

spraviť niečo kreatívne a odlíšiť sa tak od  ostatných. Bolo 

to celkom náročné, keďže nemala  "odpalovátko" a musela 

behať  od foťáka na miesto pózovania a naspäť. Tiež si vy-

rábala provizórne reflektory a iné pomôcky k foteniu. Po-

tom skúsila fotoaparát obrátiť na svoje kamarátky. A v tej 

chvíli sa do fotografovania skutočne  zamilovala. Fotogra-

fiu nikdy neštudovala, keďže  navštevovala gymnázium. No 

nebola od toho ďaleko, pretože štúdium Reklamnej Foto-

grafie na UTB v Zlíne  jej ušlo len o dve miesta. A to dva-

krát. To ju ešte viac nakoplo, a neprestáva sa snažiť a po-

kračovať v samoštúdiu. Stále fotí ženy a stále má rada prí-

rodu a nádych rozprávky. Niekedy má strach, že pred rok-

mi myslela kreatívnejšie. Ale na fotkách vidí, ako sa z roka 

na rok zlepšuje a je to pre ňu neopísateľne krásny pocit.  
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NINA  

https://janamartish.com/
http://www.ninaskalikova.com/
https://ask.fm/ninjamagnifique/best


Jej cieľom do budúcna je neostať stáť na mŕtvom bode 

a ísť stále ďalej: 

 "Raz chcem fotiť modelky, napríklad  ako Adrianu Limu 

a Irinu Shayk. Nikdy som o mojich snoch nepochybova-

la a verím, že sa raz stanú skutočnými. Inak by snívanie 

nemalo zmysel." 

Od detstva mala rada ženské veci, ako módu, šperky, 

make-up, a taktiež farby a rozprávky. To všetko môžu 

ľudia vidieť v jej tvorbe, ale jej smer sa stále formuje. 

Ako malá si sľúbila, že navždy si bude pamätať, aké je 

to byť dieťaťom a myslieť ako dieťa.  
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Možno sa jej to v reálnom živote nedarí tak, ako by si 

priala, no v tom fotografickom je to určite cítiť. Na jej 

tvorbe sa mi najviac páči to, že má talent pre správny 

uhol pohľadu, vo fotografii je veľmi dôležité aj svetlo, 

ktoré vie Nina vždy správne vystihnúť. Zaujímavá je aj jej 

originalita a spôsob upravovania fotiek. S fotkami sa vy-

hrá a vie im dať už spomínanú rozprávkovosť 

a magickosť. Zameriava sa najmä na portréty žien, 

z ktorých sa vďaka nej stanu princezné. Nina fotí aj au-

toportréty, ktorým by som tiež rada prišla na koreň, pre-

tože sa dá s nimi najviac vyhrať. Pred pár mesiacmi táto 

moja obľúbená fotografka zorganizovala súťaž pre ama-

térskych fotografov, v ktorej som získala veľmi pekné 

umiestenie, najkrajšou a najlepšou cenou bol workshop, 

na ktorom nám dala zopár svojich skúseností. Najviac 

som sa tešila na stretnutie s ňou, s mojím idolom. 

NINA  

 SKALIKOVÁ  

https://sk-sk.facebook.com/Nina-Skalikova-Photography-252690384752327/
https://janamartish.com/
http://www.ninaskalikova.com/


DÁTUM VYDANIA: 18.10. 2017 

PLATFORMY: PC,PS4,XBOX 

PS - NA STEAME SÚ TERAZ ZĽAVY NA HRY S PODTITULOM MIDDLE EARTH, TAK TAM BEŽTE 

A NIEČO PEKNÉ SI KÚPTE. MIDDLE EARTH SHADOW OF WAR (MESOW) JE POKRAČOVANIE 

ÚSPEŠNEJ HRY ROKU 2014 MIDDLE EARTH SHADOW OF MORDOR (MESOM). 

UPOZORNENIE-  V TEJTO RECENZII NEBUDE VYSPOILOVANÁ ŽIADNA STORY LINE ANI    

ŽIADNE DÔLEŽITÉ MINDBLOWY,TAKŽE SA VRHNIME NA TO... 

1 MIESTO A ČAS MESOW 

PRÍBEH SA ODOHRÁVA HNEĎ PO PRVOM DIELI MESOM, A TÍ, ČO HO HRALI, UŽ VEDIA, ŽE 

SA VŠETKO ODOHRÁVA V KRAJINE MORDOR, HNEĎ PO BILBOVOM DOBRODRUŽSTVE A PRED 

PÁNOM PRSTEŇOV. 

HERNÉ ŠTÚDIO MONOLITH (SÉRIA FEAR) SO SPOLUPRÁCOU S WARNER BROTHERS NAŠLI TO 

SPRÁVNE ZASADENIE DO DEJA, PRETOŽE Z TOLKIENOVÝCH KNÍH SA O TOMTO MEDZIOBDOBÍ 

NIČ NEHOVORÍ, TAKŽE ŠTÚDIO MALO VOĽNÚ RUKU NAD SPRACOVANÍM (CHVÁLABOHU!).  

 

2 KTO SÚ HLAVNÉ POSTAVY? 

HLAVNOU POSTAVOU, ZA KTORÚ BUDEME HRAŤ, JE HRANIČIAR TALION, KTORÝ SA POMOCOU 

DUCHA ELFSKÉHO PRINCA CELEBRIMBORA SA BUDE SNAŽIŤ PREMÔCŤ SAURONA. UVIDÍME, 

AKO TO DOPADNE... 

SAMOZREJME, NESKÔR MÔŽEME HRAŤ ZA ELFKU ALE AJ ZA RYTIERA Z MINAS ITHILU (ALE 

IBA SO SEASON PASSOM). 
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3 URUKOVIA (SKURUTI) 

TÍ SÚ PO CELOM MORDORE A ROZDEĽUJÚ SA DO NIEKOĽKÝCH TRIBALOV: 

 OUTLAW A SLAGHTER TRIBES (IBA SO SEASON PASSOM) 

 MYSTIC- NEKROMANCIA 

 DARK- ŠTÝL ASSASSÍNOV 

 FERAL - TAMOVANIE A VYUŽÍVANIE PRÍŠER 

 MACHINE - STROJE A OHEŇ 

 MARAUDER - ZLATOKOPI A ZLODEJI ZBROJÍ 

 TERROR - MASOCHISTI 

 WARMONGER - SPARŤANIA MEDZI SKURUTMI 

4 SKILL TREE A NEMESIS SYSTÉM UPGRADED 

UŽ V MESOM SA OBJAVIL DOKONALÝ NEMESIS SYSTÉM (SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY KAŽDÉHO 

SKURUTSKÉHO KAPITÁNA) SA PREPRACOVAL K DOKONALOSTI, VEĎ SAMI UVIDÍTE. TAKTIEŽ 

STROM SCHOPNOSTÍ SA OMNOHO ZVÄČŠIL OPROTI MINULÉMU TITULU. NIEKTORÉ ABILITY 

SME MOHLI VIDIEŤ V MINULOM DIELE, ALE MNOHO JE NOVÝCH, AVŠAK ŽIADNE SPOILERY… 

5 PRÍŠERY A ZVIERATÁ 

MEDZI NAJZÁKLADNEJŠIE BYTOSTI V MORDORE PATRIA GHULOVIA, CARAGOROVIA A GRAUGO-

VIA, ALE V TOMTO NOVOM MESOW SÚ AJ DRACI, LESNÁ PANI CARNÁN A AJ BALROG... 

GRAUGOVIA SÚ TIEŽ DELENÍ PODĽA BIÓMOV, KDE ŽIJÚ: 

FROZEN- SEREGOST 

FLAMING- GORGOROTH 

POISON- NÚRNEN 

BASIC- CIRITH UNGOL 
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6 OBLASTI V MORDORE A OBLIHANIE PEVNOSTÍ 

TAKTIEŽ NOVINKOU TEJTO HRY JE BUDOVANIE SI ARMÁDY A DOBÝVANIE PEVNOSTÍ, BA 

DOKONCA AJ PEVNOSTÍ OSTATNÝCH HRÁČOV V MULTIPLAYERI. TÝCH LOKÁCIÍ JE NIEKOĽKO: 

 CIRITH UNGOL – PEVNOSŤ, V KTOREJ NESKÔR BUDÚ VÄZNIŤ FRODA 

 SEREGOST - SNEŽNÁ PEVNOSŤ 

 NÚRNEN - PEVNOSŤ VEDĽA LESA CARNÁN 

 MINAS MORGUL - MŔTVE MESTO, PREDTÝM MINAS ITHIL 

 GORGOROTH - VSTUPNÁ BRÁNA K SAURONOVMU OKU A K PEKELNEJ HORE 

 LITHLAD - PÚŠŤ VÝCHODNIAROV (IBA SO SEASON PASSOM) 

 

SNÁĎ SA MI PODARILO VÁM - ČITATEĽOM - V STRUČNOSTI UPRESNIŤ PECKU TOHOTO ROKA 

A ZA ŇU MÔŽETE HLASOVAŤ NA STRÁNKE: WWW.JRCCENYHRÁČÚ2017.CZ 

DÚFAM, ŽE SA VÁM TÁTO RECENZIA PÁČILA A DAJTE AJ NEJAKÝ FEEDBACK DO BLACKOBOXU 

OHĽADOM TOHO, ČI MÁME ZOSTAŤ NA ROVNAKEJ VLNE, ALEBO BUDETE CHCIEŤ TROŠKU AJ 

TÝCH MINDLOWOV, PLOTOV ATĎ.  

NoSoul 
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http://www.JRCcenyhráčú2017.cz


DEGUSTÁCIA V DIVADLE ANDREJA BAGARA NITRA 2018 

2.3.2018 

DIVADLO ANDREJA BAGARA, NITRA 

 

SLOBODNÁ EURÓPA 
2.3.2018 

FRANKIE ROCK CLUB, NITRA 

 

II. ROČNÍK MOČENSKÝ ŠTAMPRLÍK 2018 

3.3.2018 

MOČENOK 
 

BURZA PLATNÍ ŠAĽA 

3.3.2018 

METROCLUB, ŠAĽA 

 

DESMOD - MOLEKULY ZVUKU TOUR 2018  

3.3.2018 19:00 - 21:00  

PKO NITRA, JANKA KRÁĽA 4, NITRA  

 

 

IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/degustacia-v-divadle-andreja-bagara-nitra-2018/nitra/90841
https://www.ajdnes.sk/slobodna-europa/nitra/89727
https://www.ajdnes.sk/ii-rocnik-mocensky-stamprlik-2018/mocenok/89740
https://www.ajdnes.sk/burza-platni-sala/sala/91468
http://www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj/kalendar-podujati/nitra/event/1821-desmod-molekuly-zvuku-tour-2018


BARBORA & ANTONIO. PERU, KRAJINA INKOV. 

4.3.2018 

ČAJOVŇA NA KONCI VESMÍRU, ŠAĽA 

 

AKO SOM V DIVOKEJ KENI NAMIESTO SAFARI SADIL 

STROMČEKY 

8.3.2018 

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA, NITRA 

 

CIRCUS PROBLEM 

9.3.2018 

MUSIC A CAFE, NITRA 

 

HORKÝŽE SLÍŽE TOUR 2018       

PUSTITE KAROLA TOUR 

10.3. 2018 19:00 - 23:00  

PKO NITRA, JANKA KRÁĽA 4, NITRA  

IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/barbora--antonio-peru-krajina-inkov/sala/91476
https://www.ajdnes.sk/ako-som-v-divokej-keni-namiesto-safari-sadil-stromceky/nitra/91577
https://www.ajdnes.sk/ako-som-v-divokej-keni-namiesto-safari-sadil-stromceky/nitra/91577
https://www.ajdnes.sk/circus-problem/nitra/88530
http://www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj/kalendar-podujati/nitra/event/1822-horkyze-slize-tour-2018-pustite-karola
http://www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj/kalendar-podujati/nitra/event/1822-horkyze-slize-tour-2018-pustite-karola


NÁBYTOK A BÝVANIE 2018 

13.3.2018 - 18.3.2018 

AGROKOMPLEX, NITRA 
 

VISUAL ART  

16.3. 2018 DO 31.3. 2018  

TEKOVSKÉ MÚZEUM, SV. MICHALA 40, 934 69 LEVICE  

 

LADA SVETOM V NITRE 

17.3.2018 

MUSIC A CAFE, NITRA 

 

FESTIVAL AMATÉRSKEHO DIVADLA 2018 

23.3.2018 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO, NITRA 

 

MONTESSORI 18 - 36 MESIACOV - AKO SA SPOLU HRAŤ A PRITOM RÁSŤ 

24.3.2018 

DÚHOVÝ ATELIÉR, NOVÉ ZÁMKY 

IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/nabytok-a-byvanie-2018/nitra/87877
http://www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj/kalendar-podujati/levice/event/1829-visual-art
https://www.ajdnes.sk/lada-svetom-v-nitre/nitra/91136
https://www.ajdnes.sk/festival-amaterskeho-divadla-2018/nitra/91185
https://www.ajdnes.sk/montessori-18---36-mesiacov---ako-sa-spolu-hrat-a-pritom-rast/nove-zamky/89697


NITRIANSKY TROJBOJ 2018 

24.3.2018 

AEROKLUB, NITRA 

 

RAGGALUTION - REGGAE 

KONCERT /SLO/ 

28.3.2018 

MARIATCHI, NITRA 

 

VEĽKÁ NOC V OPONICIACH  
30.3. 2018 DO 2.4. 2018  

CHATEAU APPONY, OPONICE 271, OPONICE   

 

 

 

VIAC AKCIÍ NÁJDEŠ NA: WWW.AJDNES.SK/NITRIANSKY-KRAJ 

IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/nitriansky-trojboj-2018/nitra/89694
https://www.ajdnes.sk/raggalution---reggae-koncert-slo/nitra/90825
https://www.ajdnes.sk/raggalution---reggae-koncert-slo/nitra/90825
http://www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj/kalendar-podujati/topolcany/event/1848-velka-noc-v-oponiciach
http://www.ajdnes.sk/nitriansky-kraj


BLACK 

B        X 

Klikni na ikonu CHANGE a 

napíš svoj nápad  

do redakcie, ako  

zlepšiť veci na škole,  

v našom časopise alebo, 

keď chceš všetkým ukázať, 

čo ťa baví .. 

.. táto sekcia patrí tebe..  

Súťaž pokračuje!!! 
Nakresli logo časopisu a pošli ho do redakcie..  

Možno sa niečo utrie...    Do 23.3.2018 

Ak by čokoľvek, tu je mail na šéfku..:  

nina.belakova21@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR3RPcL4XHS8jH2Kf34ij4JaKe9nET0yBu1NPLrMdX1ZFOTA/viewform?c=0&w=1
mailto:nina.belakova21@gmail.com


Editor: Mgr. Michal Bilic, PhD. 
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Text prešiel jazykovou korektúrou.  
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