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Moje celkové dojmy z mobility, ktorá sa usku-
točnila od 03. 04. 2022 do 12. 10. 2022 v Jihlave  
v rámci projektu Erasmus+ „Trojhlas“, sú nadmieru 
pozitívne. Po dvoch dlhých rokoch vysedávania 
doma, sme sa dostali do zahraničia. Bola to naozaj 
krásna skúsenosť plná kreativity, spolupráce  
a nových priateľstiev. Za rok 2020 som nenachodila 
toľko kilometrov ako za 10 dní v Jihlave a Kutnej 
Hore.

Naši kamaráti z Poľska a Česka boli síce trošku 
hanbliví, ale vždy sme sa nakoniec na všetkom 
dohodli a občas aj zasmiali. Moje kamarátky 
Weronika a Jula boli však veľmi komunikatívne. 
Vytvorili sme skvelú partiu spolu s Aďkou Hellovou 
a Anetkou Bolibruchovou. Raz sme sa vybrali 
nakresliť kostol svätého Jakuba Veľkého a úplnou 
náhodou sme sa dostali na exkurziu do kostola  
a navštívili sme jeho 64-metrovú vežu. Takéto 
samostatné preskúmavanie mesta bol vždy krásny 
doplnok do náročného programu.

S mojou spolubývajúcou Babu, Tristanom  
a Jurajom sme prešli asi 10 kaviarní, reštaurácií  
a cukrární. Naša obľúbená bola paradoxne „Babu 
coffee“, ktorú odporúčame všetkým návštevníkom 
Jihlavy. Robia tam nielen skvelé koláče, ale aj výbor-
né raňajky.

Víkend sme strávili v Kutnej Hore, zdĺhavá cesta 
vlakom však stála za to. Prešli sme veľa gotických 
pamiatok a navštívili múzeum moderného umenia. 

Najviac ma zaujal Kostol Svätej Barbory. Nikdy som 
nič také nevidela – interiér bol prekrásne zdobený 
obrazmi a zachovanými freskami. Ďalším zaujíma-
vým miestom boli napríklad Kostnica a reštaurácia 
Dačický, z ktorej mi úplne padla sánka. Staročeská 
atmosféra z nej len tak vyžarovala (mali aj špičkové 
pivo). V Kutnej Hore sme si exkurziu veľmi užili.

Čo sa týka pracovných činností v našej part-
nerskej škole, tak každý deň bol nabitý zaujímavým 
programom. Prvý deň sme robili veľkú, textilnú, 
geometrickú kompozíciu, keďže hlavná téma bola 
geometria. Bolo náročné dohodnúť sa s partnermi 
z Poľska a Česka, pretože každý má iný štýl výtvar-
nej tvorby, no nakoniec sa táto úloha predsa len 
splnila. Po dvoch dňoch sme prešli na sieťotlač, 
ktorá dopadla veľmi dobre. Posledné dni sme opäť 
strávili s textilom, no tentokrát sme pracovali  
na našom vlastnom šperku. Ja som využila situáciu 
a Anička z textilného odboru z Jihlavy ma naučila 
šiť na šijacom stroji. Ušila som si svoj dlho žiadaný 
golier. Mimo to sme sa naučili zažehľovať a rozšírili 
sme si náš slovensko-poľsko-český slovník.

Najkrajšie na tom všetkom bolo, že sme spolu 
strávili nejaký čas mimo školy a naučili sa niečo 
nové od našich kolegov z Poľska a Česka. Veľké 
poďakovanie za spoluprácu a pomoc patrí našim 
pani učiteľkám Mgr. Jane Hrabovskej a Mgr. art. 
Daniele Mládenkovej a pánovi učiteľovi Ing. 
Šimonovi Kľačkovi.

VIKI HANAJÍKOVÁ





Rázcestie svetov 
je miesto plné dverí do 

rôznych svetov. 
My vaonílovia dokážene 
cestovať do minulosti 
každého zo svetov 

za týmito dverami a 
naprávame katastrofy, čo 
sa v nej mohli postávať, 
keby sme tu neboli my.
Ja sa volám Oli a som 
jedným z nich...ale...

Vaoníl ma krídla 
miesto uší.

Jednú nohu má ako 
orol, 2. ako klokan. Je operený.

Má nezaplnitelný klokaní 
vak.

Ako vaoníl 
som moc 
nevynikol... Vaonílčatá sa 

musia učiť 
dejiny každého 
sveta, jazyky 
a aj napravené 

katastrofy.

Po 2.

Vaoníl  
katastrofy 

eliminuje. Ja...
som chodiaca 
katastrofa.

Po 1.
24. August 79, Zem ľudí

Ops,vzal som 
Upchávač sopiek 
pre svet Janka 

Hraška. 
Musíme už 
zabrániť 
výbuchu 
Vezuvu!

Oli Tamin, 
kde je 

Upchávač 
sopiek?

2D 
Svet

Svet vynáročov snov

ANDREA HELLOVÁ
Študujem na Súkromnej škole umeleckého 

priemyslu v Žiline 3. rok odbor propagačné 
výtvarníctvo. Nedávno som absolvovala odbornú 
stáž v Jihlave, tam sme okrem výletu do Kutnej 
Hory alebo kreslenia v jihlavskej Zoo vypĺňali čas 
tvorbou komksových príbehov. 

Ja som sa pri jeho tvorbe rozhodla experi-
mentovať a zmiešať maliarske a kresliarske tech-
niky. Keďže najradšej zobrazujem ľudí a zvieratá, 
alebo zachytávam akési prepojenie medzi ľudskou 

a zvieracou ríšou v mojom komikse si môžete 
prečítať o svete Vaonílov, nezvyčajných zvierat, 
ktoré dokážu cestovať do minulosti a naprávať  
v nej katastrofy. Dozviete sa, čo sa stane nezbed-
nému vaonílovi Olimu, keď nechtiac jednu 
katastrofu sám nedopatrením spôsobí. 

V tomto časopise si môžete prečítať prvú 
kapitolu príbehu. Verím, že sa vám príbeh bude 
páčiť a vyčarí vám úsmev na tvári.



A po tretie...

Zistíte, čo so mnou 
Rada Rázcestia 

svetov urobila potom, ako                     
som spôsobil malý 

nechcený omyl. Ale 
verte, ja som iba 

túžil napraviť jednu 
katastrofu.

Ste zvedavý ako cestujeme 
do minulosti?

Za dverami 379 je ľudský svet a 
okná okamihov, ktoré som nedávno 

navštívil.

5 sekúnd do dopadu

5 minút do dopadu asteoridu, 
ktorý vyhubí dinosauri.

Adam a Eva trhajú jablko zo stromu 
poznania - 1. katastrofa ľudstva

Hej, to je 
moje!!!

Papaj 
dinosaurík.

Svet ľudí mám rád. Nie sú 
pozorní a tak si poľahky 
nechajú všetko uchmatnúť.
A ja mám zase veľmi rád 
suveníry z cudzích svetov.

2, 1 a...

My vaonílovia žijeme 
na akýchsi sídliskách 
podzemných jaskýň, 
čo máme v okolí
 Rázcestia svetov.

Keď dinosaurus zhltol Evino
 jablko a asteorid zničil všetkých 
jeho druhu, šiel som si do svojej

 jaskynky zdriemnuť.

Až kým...
Ide otec. Čo som pokazil?

Môj otec je 
Qri - teda 
niečo ako 

predseda Rady 
Rázcestia  
svetov.

Jéé, 
ahoj 

oc..oci.

Musíme sa 
porozprávať.

Rada Rázcestia svetov
Qri.Linar Tamin

Hlava Rady

Rázcestie svetov

Rada zaznamenala novú 
katostrofu v dejinách 

ľudstva. Takú hroznú, že 
takmer zničila ľudí.

Vlastne...zničila celú, celu-
čičkú Zem.

Problém je, že po preskú-
maní okienok okamihov som 
zistil, že si túto katastrofu 

zavinil TY!

TY SYN QRIHO
RADY!!!!

Neviem o čom 
to...to...to vravíš.

Ja...som...iba...ehm...
spal som...dnes...ja...

TICHO!!!
Ale...

chcel som zachrá-
niť ľudí pred prvým 

hriechom. Kvôli tebe by 
ľudstvo nemohlo 
ani vzniknúť!

Nepoznáš prvú zásadu Vaonílov?

Nikdy nepreniesť predmet z 
jedného časového obdobia do iného, 
ani do iného sveta dverí v Rázcesti 

svetov.

Tým, že si hodil jablko dinosaurovi, 
preniesol si naňho Evinu chybu a 

narušil sled udalostí. 
Takže keď asteorid vyhubil dino-
saurov, ľudstvo následne nemohlo 

vzniknúť.OPS?!

Kvôli tejto malej nehode 
ma otec odviedol k Rade 
Spravodlivých vaonílov.

Tí rozhodnú o mojom osude. 
Vaonílsky súd je na dne nášho 
oceánu.

(Keďže vaonílovia 
navštevujú rôzne 
svety, majú za uša-
mi žiabre a dokáže 
dýchať pod vodou.)

Pozri ako si 
klesol...si na 

dne.

Súd Spravodlivých 
vaonílov

S prihliadnutím na 
to, že si takmer 
zničil ľudí... A s prihliadnutím, 

že si porušil 1. 
zásadu.

Ani prihliadnutie na to, 
že si syn Qriho Rady 

Rázcestia svetov 
nepomôže.

Môj syn je jediný a
 právoplatný dedič postu 

Qriho Rady svetov.
Vyhostenie...

JE VYLÚČENÉ!

PROTESTUJEM!
Odsúdený 
na trvalé 

vyhostenie!



Váš syn spôsobil katastrofu, 
ktorú musela naprávať veľmi 

veľká skupina vaonílov...A VY?!...

S prihliadnutím. 
Ak Váš syn 

obháji svoj prá-
voplatný post, 
potom sa môže 
na Rázcestie 
svetov vrátiť. 

OBHÁJIŤ?
AKO?

Napraví 
sedem 
rôznych 
katastrof.

...Úplne
sám...

To nemôžete!
Protestujem!

ODSÚDENÝ NA 
PODMIENEČNÉ 

VYHOSTENIE...NA... 
ĽUDSKÝ SVET!!!

Až mi 
zabehlo.

Tak pozor otec! Bol 
som z Rázcestia svetov 

vyhostený...takže...PRAVIDLÁ 
VAONÍLOV UŽ PRE MŇA 

NE-PLA-TIA. No dobre,
 rob ako myslíš.

Pri d
verác

h 379

Do ľud
ského

 svet
a

Zbohom mami, oci. 
Ahojte sestričky.

2

1

3

Nezabudni na prvú
 zásadu, nesmieš prenášať 
predmety z jedného sveta 
do iného...takže...KUFOR 

OSTÁVA DOMA.

Hej,
 ja 

s 

tebo
u ne

jdem
!

Vaonílovia síce
 majú nezaplniteľný 
klokaní vak, do ktorého 
sa všetko zmestí, ja som 
však túžil prísť na Zem 
s kufrom, aký majú jej 
praví obyvatelia.
Okrem toho vo svojom 
vaku mám hrozný
neporiadok a musel by 
som si v ňom upratať. 
Tak som si zbalil radšej 
kufor.

Zvládne to!

ALEBO NIE?

ÁÁÁÁÁ!

MAMIČKA MOJA, 

CHCEM ÍSŤ DOMOV.



SŠUP v Žiline navštevujem už od roku 2019, 
v odbore propagačného výtvarníctva. Kvôli 
covidu, ktorý nás zasiahol dosť nečakane sme 
sa dlhšiu dobu nemohli zúčastniť podujatí 
organizovaných našou školou. 

Keďže sa situácia za poslednú dobu zmier-
nila, študenti znova dostali možnosť odcestovať 
a urobiť si zážitky. Ja som jedna zo študentov, 
ktorá dostala možnosť účasti na projekte 
Erazmus+. To je program, vďaka ktorému školy 
z rôznych štátov spolupracujú a vymieňajú si 
žiakov medzi sebou na krátku dobu. Táto stáž 
dáva mladým ľuďom možnosť precvičiť si rôzne 
jazyky a komunikovať, naučiť sa samostatnosti 
ale i spolupráci. Tohtoročný projekt Erazmus+ 
sa konal v Českej republike, presnejšie v Jihlave. 

Boli sme tam zmiešaný aj so študentmi z poľ-
skej školy. Aj keď jazyky máme podobné, 
komunikácia bola celkom ťažká, a preto sme 
museli do konverzácii zapájať aj naše anglické 
zručnosti. Po drobnejších skupinkách mixu 
Slovákov, Poliakov a Čechov sme mali na práci 
robiť spoločné projekty týkajúce sa geometric-
kých kompozícii. Skúšali sme rôzne techniky 
ako sieťotlač, práca s textilom či vytváranie 
šperkov. Konečné diela sa nám celkom vydarili 
a my sme ukončili stáž s dobrým pocitom. 

Okrem povinností od školy sme ale mali 
šancu spoznať Jihlavu, navštíviť Kutnu Horu 
alebo aj katakomby, ktoré sme taktiež stihli  
za náš 12-dňový pobyt.A
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9 - 10 11 - 12

13 - 14 15 - 16

17 - 18 19 - 20

21 - 22 23 - 24
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>
KATARÍNA   
ŠÁLEKOVÁ
>>
ANDREA  
KIANIČKOVÁ 

Pobyt v Jihlave nám ukázal mnohé nové 
miesta a dal nám nové skúsenosti. Ubytovanie 
bolo veľmi pekné. Hneď od prvého dňa sme 
boli očarení historickými časťami mesta. 

Počas celého pobytu sme skúmali uličky 
Jihlavy a narazili sme na mnohé skvosty, či už 
miesta na posedenie alebo architektúru. 
Historická budova školy mala obrovské 
priestory, ktoré boli prepojené s modernými 

učebňami. Najviac nás zaujala zrekonštruova-
ná telocvičňa, ktorá v minulosti bola rytier-
skym sálom. 

Otestovali sme sa v komunikácii s ľuďmi zo 
zahraničia, s ktorými sme sa napríklad spoloč-
ne dohadovali na našej práci geometrickej 
kompozície. Vyskúšali sme si prácu s textilom 
a sieťotlač, z ktorej si výtlačky so sebou berie-
me domov.





BABU JAMRIŠKOVÁ
Študujem na SŠIP v Žiline, odbor grafický 

dizajn a momentálne som v 3. ročníku. Nedávno 
som v rámci projektu Erasmus+ so svojimi spolu-
žiakmi strávila 9 dní v Jihlave. 

Počas týždňa sme navštevovali Střední umělec-
koprůmyslovou školu, kde sme sa venovali naprí-
klad sieťotlači alebo textilnej výrobe. Okrem :) sme 
každý deň brázdili a preskúmavali ulice Jihlavy 
– kaviarne, reštaurácie, pivovary, kníhkupectvá, 
antikvariáty atď. V piatok po škole sme sa rozhodli 
pre niečo špeciálnejšie – Jihlavská zoologická 

záhrada. Je to areálom menšia, ale prekvapivo plná 
zoo a krásne upravenými priestormi, v ktorej sme 
strávili asi 3 hodiny. Kŕmili sme dotieravé kozy, videli 
všetky možné šelmy - vrátane vzácneho Leoparda 
snežného - tučnú surikatu, majestátne žirafy, moju 
obľúbenú púštnu líšku – Feneka, slepého Medvedíka 
čistotného, zvedavého krokodíla a mnoho mnoho 
ďalších. Keďže bola jar, mali sme možnosť vidieť aj 
rozkošné mláďatá rôznych zvieracích druhov. Naše 
srdcia si však zobral párik vydričiek, ktoré boli na 
úplnom začiatku. Tie sú motívom môjho komiksu :). 

TRISTAN 
TVRDÝ >>

Počas môjho štúdia 
 v treťom ročníku prišla 
zaujímavá ponuka, ktorá na 
moje prekvapenie zahŕňala 
aj mňa. Bol som vybratý 
ako jeden z ôsmych žiakov 
na štrnásťdňovú odbornú 
stáž do Jihlavy. V prvom 
momente prišlo nadšenie. 
Avšak ako stály obyvateľ 
sveta introvertov sa začal 
prejavovať môj strach  
z neznáma. Nikdy som 
nikde takto predtým nebol, 
bola to pre mňa prvá 
skúsenosť takéhoto charak-
teru. Napadali ma otázky 
typu: Aké to bude? Čo sa 
bude diať? Nie je to na moc 
dlho? Bol to pre mňa ozaj 
skok do neznáma. Akonáhle 
som v nedeľu na obed 
nastúpil do autobusu hľade-
lo na mňa množstvo tvárí 
poľských študentov, ktorí  
sa s nami na odbornej stáži 
zúčastňovali. Môjmu stra-
chu toto veru nepomohlo. 
Vydali sme sa na cestu, pri 
ktorej zo mňa pomaly, ale 
isto strach opadal. Myslel 
som na všetky tie nové veci, 
ktoré uvidím, spoznám 
nové miesta, nových ľudí. 
Prišli sme na miesto a ja 
som sa každým dňom cítil 
viac a viac ako doma. 
Spoznávali sme mesto, 
študentov, miestne kaviar-
ne, pamiatky, i tajné uličky. 
Spoznávali sme miestnu 
umeleckú školu, miestnu 
kreatívnu tvorbu a miestne 
zvyky. Skrátka všetko bolo 
nové a bolo to neuveriteľne 
fascinujúce. Verte tomu 
alebo nie, ale aj človek  
s pochybnosťami ako som 
ja, sa nechcel po týchto 
zážitkoch vrátiť domov. 

Bol to skvelý zážitok  
v prostredí priateľov  
a neuveriteľne príjemných 
ľudí. Táto cesta nám 
všetkým priniesla veľa 
skúseností, veľa smiechu, 
ale hlavne veľa nezabud-
nuteľných spomienok.
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Momentálne som v 3. ročníku 
na Súkromnej škole umeleckého 
priemyslu Žilina, odbor grafický 
dizajn. Spolu s mojimi spolužiak-
mi sme boli vybratí na projekt 
Erazmus+ v Jihlave, kde sme sa 
spolu s kamarátmi zo susedných 
Čiech a Poľska snažili rozšíriť 
svoje obzory v grafických techni-
kách ako sieťotlač a linoryt, alebo 
v rôznych textilných ručných 
prácach. Súčasťou nášho pobytu 
bolo aj nespočetne veľa zážitkov, 
jedným z nich aj návšteva  
v miestnej zoo. Nakoniec bola  
aj inšpiráciou pre môj komiks.



MOMENTKY Z JIHLAVY >>
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