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Úvodník
Milí čitatelia, v tomto novom čísle spoznáte
ďalšie zaujímavé veci, dozviete sa viac
o športe, ako prebiehali majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji , čo sa dialo v zákulisí a ako
reagovali naši hokejisti aj fanúšikovia po
poslednom zápase. Oddýchnite si pri
napínavej krížovke, nájdete si svoj horoskop,
dozviete sa, čo je nové vo svete hudby. Ak
práve rozmýšľate, aký dobrý film by ste si
pozreli, možno vám pri rozhodnutí pomôže
práve náš tip na najnovší filmový trhák. Ako
vždy, aj v tomto čísle prezentujeme ukážky
z básní mladých nádejných umelcov. Ako
rýchlo a jednoducho upiecť koláč? Dobré
rady nájdete v receptoch. Naše vtipy vás
zaručene rozveselia a na záver dobré rady,
ako predchádzať chorobám a ako proti nim
bojovať, ak nás už raz navštívia. Príjemnú
zábavu pri čítaní praje redakcia Čítaj
a spoznávaj.
J. Janok
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T. Bučko

MS v ľadovom hokeji

Štokholm 19. mája (TASR) Švédski hokejisti získali deviaty
titul majstra sveta, keď v
nedeľňajšom finále 77. svetového
šampionátu zvíťazili v domácej
Globe Aréne v Štokholme nad
Švajčiarskom 5:1.

Bezpochyby najpríjemnejším
prekvapením už skončených 77.
majstrovstiev sveta, ktoré sa
konali v Helsinkách a vyvrcholili v
nedeľu v Štokholme, boli
reprezentanti Švajčiarska. Pod
vedením trénera Seana Simpsona
si hráči z krajiny "helvétskeho
kríža" s výnimkou finálového
duelu, v ktorom podľahli
domácemu Švédsku 1:5, počínali
suverénne.

Štokholm 19. mája (TASR) Hokejisti USA získali na 77.
majstrovstvách sveta bronzové
medaily, keď v nedeľňajšom
zápase o 3. miesto zdolali v
Štokholme Fínsko 3:2 po
samostatných nájazdoch.

Zdroj: internet, spracoval T. Bučko

Naši hokejisti
Slovenská
reprezentácia po
neúspechu vo
štvrťfinále 77.
majstrovstiev sveta
obsadila na
šampionáte ôsme
miesto. Spomedzi
všetkých tímov v
elitnej osmičke totiž v
základnej skupine
nazbierala najmenej
bodov. Známe je už aj
poradie od piateho
po šestnáste miesto.

Zdroj: internet, spracoval T. Bučko

Vtipy
Colník otvorí dvere vagónového
kupé:
- Nejaké cigarety? Liehoviny?
Zbrane? Strelivo? Drogy..?
Rozospatý cestujúci zamumle:
- Ďakujem, nechcem, mám toho
plné kufre.

Príde Miško za sestrou a vraví:
- Nepožičala by si mi, prosím ťa,
tvoju fotku?
Sestra vraví:
- A načo ti bude?
- Vieš, pani učiteľka zemepisu nám
povedala, že máme priniesť obrázok
prírodnej katastrofy.

Policajt karhá svojho syna:
- Nesmieš fajčiť, Jožko, si na to
primladý!

Zdroj: internet

- Ale ocko, veď aj ty si bol tretiak,
keď si začal fajčiť!
- To áno, ale vtedy som mal už 15
rokov!

Dežo leží na ceste a policajti sa ho
pýtajú, čo sa mu stalo.
- Zrazilo ma to na zem.
- A zapamätali ste si značku?
- Samozrejme, vodka.

Zdroj: internet

Pripravil: T. Hardoň

Tajničky

Pripravil- T. Bučko

Pripravil: T. Bučko

Zdroj:Internet

Básničky

T. Hardoň, zdroj: internet

T. Hardoň, zdroj: internet

Zdroj: internet

Recepty
Karamelové rezy









300 g hladkej múky
300 g hrubej múky
150 g masla
1 vajce
200 g práškového cukru
½ balíčka prášku do pečiva
½ lyžičky sody bikarbony
mlieko

Plnka









5 lyžíc kryštálového cukru
200 ml čiernej kávy
rum
500 ml mlieka
150 g cukru
7 lyžíc hrubej múky
250 g masla
čokoládová poleva

Postup:
Múku, maslo, vajce a ostatné prísady zmiešame
a pridáme toľko mlieka, aby sa cesto dalo dobre
rozvaľkať. Vypracované cesto rozdelíme na 4
časti, každú rozvaľkáme na hrúbku asi 1 cm.
Postupne ich upečieme.
Plnka:
5 lyžíc cukru upražíme na karamel, zalejeme
mliekom s kávou a rozpusteným cukrom. Do
vriacej zmesi pridáme múku, rozmiešame
v troške mlieka a uvaríme hustú kašu. Keď
trochu vychladne, pridáme maslo, prípadne
trochu rumu.

Zdroj: internet

Plnku natrieme na 3 pláty cesta, uložíme ich na
seba, nenatretý navrch. Zaťažíme a necháme
niekoľko hodín odležať.
Nakoniec rezy oblejeme polevou.
Pripravil: T. Hardoň

Horoskopy


Baran (21. 3. - 20. 4.)
Dnešný deň praje nadviazaniu nových známostí, či už ide o pracovné, alebo osobné kontakty, stretnete
množstvo zaujímavých ľudí.



Býk (21. 4. - 21. 5.)
Dobre viete, ako zodpovedne a oddane ste v poslednej dobe pracovali, a preto si zaslúžite úspech aj
uznanie. Nemusíte sa nahlas pripomínať...



Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Dajte si záležať na presnosti a dochvíľnosti, aj najmenšie meškanie by mohlo byť zle pochopené a
niekoho uraziť.



Rak (22. 6. - 22. 7.)
Dajte si veľký pozor na to, aby ste niekoho nechtiac neurazili. Občas nie je dobré neustále rozprávať, pretože
poviete aj to, čo ste vlastne nechceli.



Lev

(23. 7. - 23. 8.)

Najlepšie sa dnes budete cítiť v pohodlí domova a v spoločnosti svojej lásky. Snažte sa preto čo najskôr
odísť z práce a užiť si pohodu.


Panna (24. 8. - 23. 9.)
Zabudnite na problémy, jednoducho si plňte povinnosti krok za krokom a držte sa len svojho. Nemiešajte
sa do vecí ostatných, vy sami si potrebujete oddýchnuť.



Váhy (24. 9. - 23.10.)
Črtá sa vám príležitosť na novú lásku či priateľstvo a na vaše prekvapenie ju nájdete práve v práci.
Konečne ste si uvedomili, že sa netreba báť.



Škorpión (24.10. - 22.11.)
Prechádzate obdobím, keď vám hviezdy prajú najmä v citovej oblasti. V práci sa nedeje nič dôležité, a tak sa
môžete plne zamerať na svoje vzťahy.



Strelec (23.11. - 21.12.)
Vyhnite sa hádkam ako v práci, tak aj doma, buďte ten, kto prvý ustúpi. Aj keby ste mali mať pravdu,
netreba sa zakaždým hádať, veď zväčša ide aj tak o maličkosti.



Kozorožec (22.12. - 20. 1.)
Ak máte dnes voľnejší deň, hoďte pracovné záležitosti za hlavu hneď, ako to bude čo i len trošku možné.
Zrejme vás čakajú oveľa dôležitejšie záležitosti.



Vodnár (21. 1. - 19. 2.)
Musíte pridať a premyslieť novú stratégiu. V poslednej dobe vás niekoľko neprajníkov prekabátilo a ušli
vám pomerne slušné šance na úspech.



Ryby (20. 2. - 20. 3.)
Ak ste zmätení v tom, čo cítite, doprajte si dostatok času osamote, aby ste mohli premýšľať. Nedajte sa ničím
rozptyľovať a nikým ovplyvňovať.

Zdroj: Internet

T. Bučko

Hudba
PSY nás zaujal
Porotkyňa posledných dvoch sérií
talentovej šou The X Factor Tulisa
Contostavlos sa zaplietla do problémov so
zákonom. Britské médiá dnes informovali,
že ju cez víkend obvinili z pomáhania pri
predaji kokaínu.

Speváčka Kristína pripravila fanúšikom na
leto príjemné prekvapenie. Slovenský éter
už pred pár týždňami optimisticky naladila
s novým singlom Život je vždy fajn. S
autorským tandemom Martin Kavulič a
Kamil Peteraj nahrala Kristína skladbu v
dvoch verziách...

Fenomén minulého roku PSY je späť,
prináša novinku Gentleman, spolu s ňou
nové tanečné prvky a nepochybne i hit,
ktorým si opäť získa celý svet...

Zdroj: Internet

Novinky z filmového sveta

Rýchlo a zbesilo 6
Už po šiestykrát sa bude vo vytuningovaných autách jazdiť
výhradne rýchlo a zbesilo, k tomu pribudne pár luxusných akčných
scén, z ktorých všetkým padne sánka, a zlatým klincom bude
návrat postavy, u ktorej by to asi nikto nečakal.
Na konci piateho dielu boli Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker)
spokojní s dobre odvedenou prácou, keď ich zásluhou skončil
jeden mafián z Ria chudobnejší o 100 miliónov dolárov a oni o
rovnakú sumu bohatší. Háčik bol v tom, že nad obidvomi visela
hrozba väzenia, a tak sa museli rozpŕchnuť po svete, ďaleko od
svojich blízkych. Zvláštny agent Hobbs (Dwayne Johnson), ktorý im
šiel po krku, sa medzitým zameral na novú partičku bezohľadných
nájomných vodičov, ktorí svoje schopnosti za volantom využívajú
na páchanie zločinov. Skupina vedená bezohľadným a
chladnokrvným géniom zločinu Owenom Shawom (Luke Evans)
mu ale stále uniká, a tak sa ju rozhodne zastaviť ich vlastnými
zbraňami. S pomocou rýchlych jazdcov, ktorí ako by sa za
volantom narodili. A tými najlepšími sú predsa Dom, Brian a ich
tím. Odmena za takú prácu? Úplné očistenie a možnosť vrátiť sa
domov. Pre Doma je tu ešte jedna špeciálna motivácia – jeho
priateľka Letty (Michelle Rodriguez), ktorú všetci považovali za
mŕtvu, žije a navyše pracuje pre nepriateľa.

Iron-man 3
Keď je jeho rukou pripravený o svoje
súkromné útočisko, musí sa Stark vydať
pátrať, kto je za útok zodpovedný.
Zahnaný do kúta je nútený prežiť len s
pomocou vlastných vynálezov a pri
ochrane tých, na ktorých mu záleží, sa
musí spoľahnúť na vlastnú vynaliezavosť a
inštinkty.
Ako sa naplňuje jeho odveta, Stark
zároveň objavuje odpoveď na otázku,
ktorá ho v kútiku duše prenasledovala: je
on súčasťou svojho obleku, alebo sa oblek
stal súčasťou jeho osobnosti?

Zdroj: internet, spracoval J. Janok

Choroby
Ochorenie srdca

Ochorenia srdca a poruchy krvného tlaku
patria dnes medzi najrozšírenejšie
ochorenia. Je alarmujúce, že tieto
zdravotné ťažkosti mávajú vo zvýšenej
miere i ľudia v čoraz mladšom veku.

Všeobecné ochorenia

Patria sem bolesti hlavy a choroby
súvisiace
s
centrálnym
nervovým
systémom (mozgom, miechou...).

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je deštruktívne
ochorenie mozgu a patrí do skupiny
chorôb
nazývaných
demencie.
S
predlžujúcim sa vekom a rastúcim
podielom starších osôb v populácii sa jej
výskyt trvale zvyšuje. Vzácne postihuje aj
ľudí mladších ako 50 rokov.

Prvá býva postihnutá krátkodobá pamäť.
Chorý si nevie spomenúť na to, čo sa stalo
pred 5 minútami, ale živo si pamätá na veci
spred niekoľkých rokov. Neskôr dôjde k
nenávratnému poškodeniu aj tzv. dlhodobej
pamäti. Postupne a spravidla pomaly stráca
svoje intelektové, rozumové schopnosti.
Nevie, ktorý je deň a rok, stráca orientáciu, nie
je schopný myslieť a uvažovať a tragédia
vrcholí, keď nepozná ani svojich najbližších. V
rozvinutom štádiu ochorenia si chorý svoj
intelektový
deficit
neuvedomuje,
je
nesebakritický. "Zabúda, že niečo zabudol."
Zdroj: internet, spracoval J. Janok

