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Milí naši čitatelia,
tak sme sa dočkali.
Slnko, čerstvý vzduch, spev vtákov a prvé puky a listy na stromoch a kvetinách.
Prišla k nám jar.
Myslím, že nie som jediná, ktorá sa teší z tohto teplejšieho počasia po dvoch
predchádzajúcich zimných mesiacoch.
Všetkých vás pozdravujem a želám vám pevné zdravie s krásnymi jarnými
dňami, už snáď plnými lúčov slnka.
Oľga Jarošová – riaditeľka DS ARCHA
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Na jarnú nôtu
Fialôčka v tôni,
jarnú pieseň nôti.
Šepká všetkým listom,
jar je tu už isto.
Konvalinky v pohári,
spievajú tiež o jari,
spev vtáčat,
nesie sa v chotári.
Lastovičky zjara
opäť k nám sa vrátia.
Stromy pučia,
včielky bzučia.
Vtáčiky trilkujú,
hniezda si budujú.
Slniečko svieti.
Hurá! Von sa deti!
Autor: Darinka Blašková
Zdroj – obrázok: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fbouquet-of-pink-andgreen-gerbera-flowers-vector-illustration-vectorid653769904%3Fk%3D20%26m%3D653769904%26s%3D612x612%26w%3D0%26h%3DLyCcbwIsBJe5w9phoGlM_aUXnLLxXI4PjL6U1
BFHf2Q%3D&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fillustrations%2Fdaisybouquet&tbnid=U8RuVmuDBphRiM&vet=12ahUKEwi7pNbWj4z3AhXAZvEDHWsyCpsQxiAoA3oECAAQIw..i&docid=28B2mDK2MJGuf
M&w=511&h=612&itg=1&q=flower%20in%20cup&ved=2ahUKEwi7pNbWj4z3AhXAZvEDHWsyCpsQxiAoA3oECAAQIw
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Veľkonočná šibačka
Človek v živote zažije veľa udalostí. Niektoré sú príjemné, iné sú zas také, že
človek by na nich najradšej zabudol. Na väčšinu z nich zabudneme rýchlo,
ale na niektoré si spomíname až do obdobia zrelého seniorského veku. O tom
ako skoro sa na udalosť zabudne rozhodujú rôzne okolnosti. Rozhodne
nerozhoduje ich význam.
Medzi také menej významné príbehy patrí aj môj príbeh. Budem písať
o veľkonočnej šibačke. Ale to nie pointa príbehu. V príbehu ide najmä o svätú
omšu na Veľkonočný pondelok, ktorú som absolvoval ako organista.
Podotýkam, že po veľkonočnej šibačke. Neuveríte, ale sa to skutočne stalo.
V tom čase kedy sa odohral tento príbeh bol som septimánom na gymnáziu
v Gelnici. Do gymnázia som dochádzal vlakom. Od mojej rodnej dediny to bola
veľká vzdialenosť. Cestovanie bol spojené s mnohými útrapami, ale tie som
hravo prekonal. V našej dedine vtedy pôsobil jeden učiteľ, ktorý bol aj
vynikajúcim organistom. Zhodou okolností sa u nás aj stravoval. Bol slobodný,
ale chromý. Možno práve preto zostal slobodný. Vždy keď bola voľná chvíľa
a vhodné podmienky išiel si do kostola zahrať na organe. Zobral so sebou aj
mňa. Nemohol ísť sám. Ak chcel hrať na organe vždy museli byť dvaja. Jeden
hral na organe, druhý ťahal „mechy“. Mechmi sa do konštrukcie organu vháňal
vzduch, bez ktorého sa nedalo hrať. Mechy sa ťahali cez páku nohami. Nebola
to až tak ľahká činnosť, najmä keď organista hral forte alebo fortissimo. Teraz
túto činnosť nahradila elektrina. Jeho hra na organe ma fascinovala. Najmä keď
hral Toccatu a fugu d mol od J.S.Bacha. Hral to vo fortissime a ja som bol síce
uchvátený hudbou, ale nevládal som s dodávkou vzduchu. Vtedy som nevedel,
že je to Bachova hudba. V celej kráse som ju pochopil až keď som ju na organe
sám hrával.
Hral som úryvky z nej pred omšou, ale celú po omši. Nebolo to také dokonalé
ako keď ju hral učiteľ, ale mňa to upokojovalo. Darmo. Bol som samouk. Bez
hudobných škôl a bez cudzej pomoci. Keby to moje prevedenie počul sám Bach,
iste by sa chytal za hlavu. Bol som už zrelým organistom, keď prišiel
Veľkonočný pondelok.
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Vtedy som sa dohodol spolu s kamarátmi, že pôjdeme šibať. Bolo nás
dosť. Medzi mojimi kamarátmi boli takí, ktorí dokončili základnú školu, ale boli
aj takí, ktorí po piatich rokoch usilovného vzdelávania skončili ako prváci.
Nikomu to nevadilo, nikto sa na nikoho nesťažoval. Po skončení základnej školy
si ihneď našli zamestnanie ako furmani, murári, pomocníci pri robotách v lese
a podobne. Všetci mali nejaké peniaze, len ja ako študent som bol „švorc“.
Každý si zobral so sebou vedro, korbáč a aj parfum, keby bol náhodou potrebný.
Vybrali sme sa skoro ráno. Najprv sme chodili len tam, kde mali dievky súce na
výdaj. Všade nás pohostili ako sa patrí.
Keď toho pohostenia bolo už dosť –
v dedine bolo skoro sto čísiel domovzačali sme kúpať aj tam, kde už
nebývali dievčence súce na vydaj. Boli
medzi nimi aj vdovy, aj staré dievky
a aj dievčatá, ktoré sa ešte nestihli
vydať. Pohostenie malo na nás neblahé
následky. Skončili sme neskoro, okolo
pol desiatej. A o desiatej bola
slávnostná omša. Na tú som úplne
zabudol. Mal som tam robiť organistu.
Ale vzhľadom na môj pokúpačkový
stav som sa rozhodol, že do žiadneho
kostola nepôjdem. Toto rozhodnutie trvalo len dovtedy, kým som doma
neotvoril dvere.
Keď ma mama zazrela, onemela. Ostala stáť ako ten biblický soľný stĺp.
Nebola schopná povedať jediné slovo. Ale to trvalo veľmi krátko. Malá dlhý
prejav, z ktorého veľa veciam som nerozumel, až na poslednú pasáž jej prejavu,
v ktorej mi vysvetľovala, čo mi všetko hrozí, keď nepôjdem do kostola robiť
organistu .Nad všetkými hrozbami som sa ani nepozastavil. Spozornel som až
vtedy, keď mi povedala, že ak nepôjdem hrať na organe, pôjdem do pekla.
Naraz som precitol. Naľakal som sa. Do pekla sa mi teda nechcelo. Neviem čo
sa so mnou stalo. Na peklo som nikdy neveril, aspoň nie na také, aké nám
predstavoval náš pán farár. Niečo sa vo mne zlomilo. Nechcel som raniť moju
mamu. Mal som ju veľmi rád a urobil by som pre ňu všetko. Čakal som, že aj
otec zaujme nejaké stanovisko, ale ten sa len popod fúz potmehúdsky usmieval
a nepodporil ani mamu ani mňa. Bol som od nášho spevu počas šibačky
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zachrípnutý a na prianie mamy som musel vypiť dve surové vajcia. Potom som
odišiel z domu a vybral som sa do kostola.
Do kostola nebolo ďaleko. Náš dom bol relatívne blízko kostola a
skratkou som bol v kostole rýchlo. Bol som prekvapený koľko ľudí bolo už
v kostole. Prekvapil ma najmä počet mládencov a chlapov, ktorí stáli na chóre
vedľa organu. Obyčajne stáli vonku a na omšu chodili až po jej začiatku. Rýchlo
som vyložil čísla piesní, ktoré sa mali spievať. Vybral som tie najmelodickejšie.
Otvoril som organ a čakal na znamenie začiatku omše. Kým zaznel zvonec,
ktorý ohlási začiatok omše, rozhodol som sa, dodnes neviem prečo, že budem
hrať veselo, ale tak, že nikto nezbadá, že som práve prišiel zo šibačky. Musím
spomenúť, že organ bol relatívne malý, ale primeraný veľkosti kostola. Mal
pomerne málo registrov, čo znižovalo možnosť zvukových variácií. Ale mal
pedále. Ich využitím sa dalo dosiahnuť to, že ten malý organ bolo počuť v celom
kostole. Ak sa pedále nevyužili a hralo sa len na manuály, zvukový efekt nebol
tak impozantný. Využíval som všetky možnosti, aby som z organu dostal čo
najviac. To sa mi aj podarilo. Najmä v spomínaný Veľkonočný pondelok.
Zaznel zvonček, ktorý ohlasoval začiatok omše. A ja som spustil čo
najhlasnejšie začiatok Toccaty a fugy d mol od J.S.Bacha. Táto skladba je
náročná na prstoklad i na hru na pedále. Ani raz som sa nepomýlil. To sa mi
stalo prvý raz. Po krátkom hudobnom prejave začala omša. Samozrejme
spievaná. Farár niektoré state predspieval a ja som musel odpovedať za pomoci
organu. Odpoveď nebola náročná. Problém bolo len uhádnuť tóninu, v ktorej
svoju časť spieval. Počas omše niekoľkokrát menil tóninu svojho predspevu.
Raz to bolo v C dure (stupnica), raz v G dure a dokonca niekedy až v B dure.
Jeho spevácke „výkony“ som veľmi dobre poznal, takže uhádnutie príslušného
tónu pre mňa nebol taký veľký problém. Bolo to ako pri inej slávnostnej
bohoslužbe. Táto bohoslužba celebrovaná vo Veľkonočný pondelok sa
odlišovaná od inej slávnostnej bohoslužby tým, že okrem cirkevných piesní som
hral aj „medzihry“. Boli to skladby, ktoré nemohli byť označené ako cirkevné.
Priznám sa, že výber týchto skladieb závisel len odo mňa a ich výber
ovplyvňoval aj môj stav ako dôsledok šibačky. Dôsledne som dbal na to, aby to
neboli „štipľavé“ piesne alebo skladby. To sa mi podarilo. Aspoň dúfam.
Mojimi skladbami som chcel „rozveseliť“ omšu. Omša tak ako ju
predpisovala cirkev, teda klasická, sa mi zdala fádna .A tak som do repertoáru
zaradil piesne a skladby, ktoré sa aj bežne v kostole hrali, napríklad Schubertovu
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Ave Máriu, ale aj iné skladby, o ktorých som nikdy nepočul, že by sa v kostole
hrali. Ani ja som ich nikdy nehral. Napríklad „verné milovaní“. Nikdy som túto
skladbu v kostole nehral. Až v ten spomínaný Veľkonočný pondelok. Ale
poďme po poriadku.
Na moje obveselujúce prídavky počas omše nebolo veľa miesta. Robil
som všetko pre to, aby som nenarušil cirkvou nariadený priebeh omše. Preto
som mohol moje skladby na oživenie svätej omše zaradiť len vtedy, ak sa kňaz
potichu modlil alebo počas prijímania. Vtedy bol čas aj na väčšie skladby. Zo
skladieb, ktoré som hral počas veľkonočnej omše boli aj niektoré „slaďáky“.
Napríklad som hral uspávanku „Ježiško hajaj a spi“ alebo „Měsíčku na nebi
vysokém“. Hral som aj iné malé
skladby a etudy. Chcel som hrať
Schubertovu Ave Mariu, ale
nakoniec som ju nehral, pretože ju
naši dedinčania počuli veľakrát
predtým. Chcel som zahrať aj áriu
z Nabucca „Zbor židov“. Táto ária
je síce veľmi pekná, ale pripadala
mi veľmi svetská, preto som ju
odmietol a nehral som ju. Rozhodol som sa pre „Verné milování“. Bola to
pieseň o láske a preto som si myslel, že je vhodná aj do kostola. Ale skutočná
motivácia bola celkom iná.
Páčilo sa mi jedno dievča, ktoré bolo tiež v kostole. V duchu túto skladbu
som venoval len jej. O tom sa nikdy nedozvedela. Mimochodom s verným
milovaním v mojom živote som mal aj ja neraz vážne problémy, ale všetko som
bravúrne zvládol. Nevedel, som, že táto skladba na organe tak dobre vyznie. Na
organe som ju na Veľkonočný pondelok hral prvýkrát.
Takto to bežalo počas celej omše a na jej záver som zahral hymnu slovenského
národa. A ako ináč ako vo forte. Spievali všetci prítomní v kostole. Prekvapili
ma najmä mládenci a chlapi, ktorí spievali z celého hrdla. Na to nikdy
nezabudnem. Potom som zahral koniec z Bachovej toccaty a fúgy d mol a bol
koniec omše. Zavrel som organ a pobral sa domov. Na ceste domov som sa
stretával len so súhlasnými úsmevmi, ktoré dokumentovali len skutočnosť, že sa
im takto „upravená“ omša páčila.

6

Prišiel som domov a žiadne výčitky. Už neboli ani hrozby peklom. Mama
totiž vtedy bola už ťažko chorá a do kostola nechodila. Ale zato bola od
susediek dobre informovaná o tom, ako to v kostole prebiehalo. Mne stačilo, že
medzi dedinčanmi sa dlho hovorilo o tom, že takú omšu akú nám zahral Ďuro už
dávno nepočuli. Potom som už ani jednu omšu nehral s takou vervou ako na
spomínaný Veľkonočný pondelok. Veď prečo aj. Nie každý pondelok je
veľkonočný.
Autor: doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/search?q=%C5%A1iba%C4%8Dka&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwiGve2Dhoz3AhUEDuwKHTEWDkcQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1#imgrc=Sii6Vy
rI-XciwM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.webnoviny.sk%2Fsites%2F21%2F2021%2F04%2Fgettyima
ges-1134712261-640x432.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdran.webnoviny.sk%2Fvelka-noc-velky-piatok-je-dnomutrpenia-ukrizovania-a-smrti-jezisakrista%2F&tbnid=htOzKE3A7_yWxM&vet=12ahUKEwjZ__7rhoz3AhWVwAIHHRhrAjoQMygfegUIARD_AQ..i&docid=dJ
01JhaLbx45LM&w=640&h=432&q=velk%C3%BD%20piatok&ved=2ahUKEwjZ__7rhoz3AhWVwAIHHRhrAjoQMygfegUI
ARD_AQ

Duchovné okienko
Každý z nás má určite svojom živote obľúbené, ale aj tie menej obľúbené dni na
ktoré sa teší, pričom dôvody radosti alebo smútku sú rôzne, prameniace
z posolstva konkrétneho obdobia či dňa, v ktorý si konkrétnu príležitosť
pripomíname.
K ľudskému životu od nepamäti patrí aj slávenie Veľkonočných sviatkov, ale
ešte predtým, obdobie pôstu.
Veľkonočné sviatky to majú z pohľadu slávenia ťažšie ako Vianoce, ktoré sú
sami o sebe veľmi obľúbené. Vianoce majú v sebe slávnostnú atmosféru a
harmóniu v rodine, k tomu sa ešte pridáva zimné počasie, sneh, takže Vianoce sa
slávia ako keby samé. Pri Veľkej noci je to náročnejšie, už len tým, že samotné
posolstvo Veľkej noci je náročnejšie a v prvom momente sa môže zdať ako
smutné či dokonca tragické. Nájdeme tu rozprávanie o Ježišovom konci života,
o jeho smrti ale tiež o Jeho zmŕtvychvstaní. To je niečo, čo sa dotýka človeka
naozaj veľmi hlboko. Cesta obdobia pôstu i Veľkej noci ukazuje náročnosť
života, ale aj jeho krásu i hĺbku týchto dní.
Aby sme obdobie pôstu i posolstva Veľkej noci prežili naozaj pokojne a
radostne, vyžaduje si to od nás, aby sme išli do hĺbky duchovného posolstva
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týchto dní a do hĺbky vlastného života. Určite aj obdobie Veľkej noci je
radostným obdobím, nakoľko sa nielen hovorí o Ježišovom vstupe do
Jeruzalema, jeho umučení a ukrižovaní, ale hlavne sa zvestuje slávne
vzkriesenie Spasiteľa. Posolstvo týchto, možno na prvý pohľad smutných
sviatkov je vlastne radostné, čo nám zvestuje aj samotné Božie Slovo, ktoré nám
hovorí o vzkriesení hneď niekoľko krát v Starej i Novej zmluve:
„Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik
neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11, 25 – 26)
„Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s
Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi.“ (2. Tesalonickým 4, 14)
„Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž
všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi.“ (1. Korintským 15,
21 – 22)
Samozrejme, je ešte mnoho iných biblických textov a citátov, ktoré sú rovnako
dôležité ako vyššie spomenuté a upozorňujú nás na to, že smrť človeka nie je
definitívny koniec, ale iba ukončením jednej (dočasnej) etapy nášho
pozemského života, pričom druhá (trvalá) etapa nášho života bude pokračovať
po našom vzkriesení.

Zdroj: http://www.komfort.topolcany.sk/duchovne-posolstvo-velkej-noci-2021.phtml?id3=168421
Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rtvs.sk%2Fmedia%2Fa501%2Fimage%2Ffile%2F12%2F
0682%2FH70Y.cross_671379_1280_1_jpg.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fslovensko.rtvs.sk%2Fclanky%2Fspolocnost%
2F222108%2Fvelkypiatok&tbnid=GMWuBBLURujj_M&vet=12ahUKEwie1qWIh4z3AhWPqqQKHfNkDAIQMygkegUIARCQAg..i&docid=h3IB
d2XRJQeiM&w=700&h=394&q=velk%C3%BD%20piatok%20kostol&ved=2ahUKEwie1qWIh4z3AhWPqqQKHfNkDAIQM
ygkegUIARCQAg
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VYZNANIE – Máša Haľamová
Jar sa prebúdza spod snehu,
v kosodrevine vták.
Komu dám svoju nehu?
V doline píska vlak.
Kam pôjdem? Svet je široký.
Na východ? Západ? Juh?
Ženú sa jarné potoky,
pod skalou drieme pstruh.
Kam pôjdem? Dívam sa zhora,
dolina preťatá.
Hlbiny lákajú zdola
dôverou dieťaťa.
Hory sa váľajú v
slnci
a orol kolotá.
Boh varí v
ohromnom hrnci
elixír života.
Za tebou pôjdem ako prv,
zas plachá ako laň.
Mám novou jarou novú krv
a ty máš teplú dlaň.
Za tebou pôjdem, nenáhli,
mám v očiach tisíc túh.
Na našom nebi po daždi
farbistej dúhy pruh.
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Zdroj: https://www.litcentrum.sk/ukazka/snivali-sa-mi-ruky-tvoje-masa-halamova
Zdroj – obrázok: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fpalmup-hand-illustration-drawing-engraving-ink-line-art-vector-vectorid912863678%3Fk%3D20%26m%3D912863678%26s%3D612x612%26w%3D0%26h%3DzYPYFVJmsmQHSGxeoTaaTJYRp70JKRdF3W5DINJCug%3D&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fillustrations%2Fd
rawing-of-a-openhands&tbnid=qtZ7ZO3R4OTdhM&vet=12ahUKEwi06ZLriIz3AhVE2KQKHe7fC3wQMygJegUIARDcAQ..i&docid=ZUYPU
Iqy70QO4M&w=612&h=315&q=hand%20drawing&ved=2ahUKEwi06ZLriIz3AhVE2KQKHe7fC3wQMygJegUIARDcAQ

12.apríl – svetový deň letectva a kozmonautiky
Z rozhodnutia Medzinárodnej leteckej federácie (FAI) sa 12. apríl od roku 1969
oslavoval ako Svetový deň letectva a kozmonautiky a takisto je to medzinárodný
deň letu človeka do vesmíru.
Prvým človekom vo vesmíre sa 12. apríla 1961 stal dôstojník sovietskeho
armádneho letectva, 27-ročný Jurij Alexejevič Gagarin.
V Moskve 10. apríla 1981 otvorili Memoriálne múzeum kozmonautiky, jedno z
najzaujímavejších technických a vedeckých múzeí v hlavnom meste vtedajšieho
Sovietskeho zväzu. Múzeum otvorili k 20. výročiu letu Gagarina do vesmíru.
V dejinách kozmonautiky zostane zapísaný Gagarinov výrok: "Pojechali!"
(Vyrážame!). Vyslovil ho vo chvíli, keď kozmická loď Vostok zdolávala zemskú
príťažlivosť.
Legendárny Gagarinov let trval 108 minút, stal sa potvrdením prvenstva ZSSR v
rozvoji pilotovaných kozmických letov a zvládnutí kozmických technológií.
Sovietsky vesmírny program sa začal rozvíjať už v druhej polovici 50. rokov
20. storočia a od začiatku išlo o koncepciu na podporu armády. Ozbrojené sily
ZSSR vtedy chceli nadobudnúť vojenskú prevahu nad - podľa vtedajšej
ideológie - "kapitalistickým svetom".
Prvá umelá družica Sputnik sa dostala na obežnú dráhu v októbri 1957.
Sovietske vedenie sa potom rozhodlo urýchliť program letu prvého človeka do
vesmíru.
Do vesmíru sa pred človekom dostali najskôr zvieratá; z nich najznámejším sa
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stal pes Lajka, ktorého do kozmu vyniesla raketa Sputnik-2.
Potom nadišiel 12. apríl 1961 a správa o tom, že Jurij Gagarin ako prvý človek
vzlietol do vesmíru na lodi Vostok-1 a po lete úspešne pristál.
Jurij Alexejevič Gagarin (9.3.1934 - 27.3.1968) bol letcom a kozmonautom
ZSSR a prvým človekom, ktorý sa dostal na palube nosnej rakety do
kozmického priestoru. Zahynul tragicky v cvičnom lietadle v dôsledku leteckej
havárie neďaleko dediny Novosiolovo vo Vladimirskej oblasti.

Na archívnej snímke z
12. apríla 1961
konštruktér lode Vostok
Oleg Ivanovskij
(vpravo) a Jurij
Gagarin pred odletom
do vesmíru v kozmickej
lodi Vostok.

Od Gagarinovho letu ľudstvo na ceste objavovania vesmíru dosiahlo pokrok. Do
elitného klubu kozmonautov sa 2. marca 1978 letom Vladimíra Remeka zaradilo
aj bývalé Československo; 20. februára 1999 sa začala vesmírna misia prvého
slovenského kozmonauta Ivana Bellu.
Dňa 16. júna 1963 absolvovala let do vesmíru prvá žena, Valentina
Tereškovová. Na palube lode Vostok-6 strávila vtedy 26-ročná ruská
kozmonautka 71 hodín a Zem obletela 48-krát.
Po 20 rokoch od Gagarinovho prvého letu do vesmíru, 12. apríla 1981, vypustili
USA prvý raketoplán - oproti rakete išlo o stroj inej konštrukcie a najmä
viacnásobne použiteľný. Neskôr sa začali budovať vesmírne stanice - najskôr vo
februári 1986 ruský Mir a potom Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), ktorá
slúži dodnes.
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Popri kozmonautoch a astronautoch z rôznych krajín a čínskom tajkonautovi
Jang Li-wejovi sa do vesmíru dostali už aj "turisti" - v decembri 1990 im dvere
do vesmíru otvoril japonský novinár Tojohiro Akijama. Stal sa prvým
komerčným pasažierom a na stanici Mir pobudol sedem dní.
Slovák vo vesmíre
Dňa 20. februára 1999 odštartovala z kozmodrómu Bajkonur vesmírna loď
Sojuz TM-29 na palube s prvým slovenským kozmonautom podplukovníkom
Ivanom Bellom, v súčasnosti plukovníkom gšt. v zálohe, pričom sa stal v poradí
385. človekom vo vesmíre.
Ivan Bella slúžil ako stíhací pilot,
keď ho v auguste 1998 vybrali za
člena rusko-francúzsko-slovenskej
posádky 27. expedície na vesmírnu
stanicu Mir. Náročný takmer ročný
výcvik absolvoval v ruskom
vesmírnom mestečku.
Let sa uskutočnil z kozmodrómu
Bajkonur v kazašskej stepi 20.
februára 1999 o 5:17 h nášho času.
Trval 7 dní 21 hodín a 56 minút.
Veliteľom kozmickej lode SOJUZ
TM-29 bol Rus V. Afanasiev a palubným inžinierom Francúz J.-P. Haigneré.
Kozmická loď‘ dosiahla po 9-tich minútach obežnú dráhu. Po tridsiatich štyroch
obletoch Zeme sa dopravný modul bez ťažkostí spojil s orbitálnou stanicou Mir
v rýchlosti 28 tisíc km/h.
Vo vesmíre mal slovenský kozmonaut Ivan Bella za úlohu vykonať niekoľko
experimentov v rámci vedeckého výskumného programu Štefánik, ktorý pre
neho pripravila Slovenská akadémia vied. Bezprostredne v kozme plnil Ivan
Bella štyri z celkových šiestich vedeckovýskumných úloh, pričom tri z nich sa
mu podarilo zvládnuť na sto percent. Ide najmä o projekt s názvom Endotest, v
rámci ktorého sa slovenský kozmonaut ako prvý na svete podujal na pomerne
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rozsiahly experiment predpokladajúci odbery krvi v zložitých podmienkach
bezváhového stavu a navyše aj vo zvýšených stresogénnych situáciách.
Ústavu experimentálnej
endokrinológie SAV
v Bratislave potvrdil, že
všetkých 12 vzoriek
krvi odobratých Ivanovi
Bellovi na palube
orbitálnej stanice Mir
počas troch dní sa v
špeciálnom kontajneri
dostalo v poriadku na
Zem.
Pokiaľ ide o experiment s japonskými prepelicami, ten sa v kozme plne
nevydaril kvôli poruche na centrifúge. Za nečakaný úspech však koordinátor
slovenského vedeckého programu Richard Kvetňanský označil skutočnosť, že
na Mire sa vyliahlo až 36 prepelíc. S ich prácnym kŕmením mali vraj plné ruky
práce všetci kozmonauti. Slovenský kozmonaut pred návratom z vesmíru naložil
do inkubátora desať vyliahnutých prepelíc, z ktorých tri sa podarilo dostať na
Zem živé. Ostatné neprežili pravdepodobne kvôli chladu v inkubátore, ako aj v
pristávacej oblasti.
Po návrate absolvoval Ivan Bella
nespočetné množstvo besied, stretnutí a
rozhovorov. Na Slovensku mu bolo
udelených niekoľko vyznamenaní. V roku
2001 bola po ňom pomenovaná planétka
22901, ktorú po novom svet pozná ako
Ivanbella.
Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/technika/svetovy-den-letectva-a-kozmonautiky-sa-spaja-aj-s-ivanom-bellom/,
https://www.teraz.sk/magazin/od-gagarinovho-letu-do-vesmiru-preslo/253956-clanok.html
Zdroj- obrázok:
https://www.google.com/search?q=ivan+bella&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLi8_Dkoz3AhVGtqQKHTRAC3UQ2cCegQIABAA&oq=ivan+bella&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQBxAeMgYIABAHE
B4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAIEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeOgYIABAKEBhQ8QhY8QhgrAtoAHAAeACAAc
IBiAGaApIBAzEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=_DBUYoudCsbskgW0gK2oBw&bih=880&
biw=1920&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856#imgrc=eOVWaSrmn_SanM
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Bystrá úloha
Zistite, ktorá z číslic od 1 do 50 chýba
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