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Koniec školského roka 

 

Dňa 26.júna sa na školskom dvore ZŠ Malonecpalskej 
uskutočnili oslavy konca školského roka 1997/1998. Žiaci privítali 
tento deň s nadšením. Náladu im  však pokazilo neľútostné státie 
na škvariacom slnku pri počúvaní príhovoru pani riaditeľky 
Daniely Vojačekovej. Po dlhých útrapách sa presunuli do tieňov 
svojich tried a vypočuli si posledné napomenutia a rady svojich 
triednych učiteľov. Po odovzdaní vysvedčení, pochvál, diplomov 
a iných ocenení sa pobrali užívať si leto.  

 
Meninová gulášpárty 

 

V pondelok 29. júna sa na dvore rodiny Petrášovej a Humajovej 
uskutočnila oslava pri príležitosti menín Petra, Pavla a Petry. Tento 
deň sa začal varením gulášu Petra Petráša mladšieho, na ktorého 
varení sa podieľala najmä Silvia Petrášová, ale aj Petra Humajová, 
Martin Humaj, Martinka Humajová, Jozef Humaj, Peter Petráš 
starší, Filka Petrášová (ktorá im veľkodušne požičala sporák) 
a Vladko Mrkvica (Aďuso, ktorý odháňal muchy). 

Hostia sa začali schádzať v podvečerných hodinách. Náladu im 
spríjemňovala hudobná skupina NECPALANKA, ktorá každého 
nového hosťa vítala fanfárami.Guláš sa špeciálne vydaril a aj 
koláče rodinnej cukrárky Filky boli vynikajúce. Hostia sa výborne 
bavili a zakrepčili si na mnohé moderné aj ľudové piesne. 

Polhodinu pred polnocou zanechali hostia s ľútosťou necpalský 
dvor a pobrali sa do svojich postieľok. 

 
Čo nového v rodine? 

 
Lojzko Mečiar má novú dlažbu a pekne opravený dom. 

Na jeho obnove sa podieľali najmä Peter Petráš (starší) 
a Stanislav Mečiar. Nedávno mu dokonca zaviedli telefón.Už je 
funkčný, telefónne číslo je 5489 130. 

Silvia Petrášová a Petra Humajová 
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Dobré vínko,pekné dary, 
nech sa Ti vždy dobre darí. 
Dnes máš práve o rok viac, 
nesnaž sa ho naspäť vziať. 
Príliš dlhé prípitky 
zabaľme do servítky. 
Načo nudné slová, 
o rok sme tu znova! 
 

RODINNÝ KLEBETNÍ ČEK 
 
10. júla zavítali do Necpál,,Brňáci“-teta Ivetka a ujo Zdenko 

plní optimizmu a Dominik, ktorý už chodí jedna radosť. Priniesli 
nám nielen darčeky, ale aj pekné počasie. Dúfame, že sa na Slo-
vensku budú cítiť dobre a domov si odnesú kopu nových 
zážitkov. 

 
 
Telefón už zaviedli aj ujovi Vladovi Mečiarovi. Zatiaľ ešte nie 

je funkčný, no v krátkom čase by sme sa mali jeho telefónne číslo 
dozvedieť. 

 
 
Peter Petráš starší výdatne pomáha nielen rodine, ale aj Cirkvi. 

Práve opravoval farský kostol a chystá sa pomôcť aj rehoľným 
sestričkám. 

 
 
Lenka Petrášová, ktorá študovala už dva roky úspešne na 

Obchodnej Akadémii v Handlovej, sa cez prázdniny rozhodla 
privyrobiť si. Vedie účtovníctvo jednej cukrárne v Bojniciach. 
24.júla odcestuje so svojim tanečným súborom na sústredenie do 
Kromněříža. 

 



 

Rozhovor s VERONIKOU  
Zboristka Veronika Petrášová reprezentovala našu krajinu 

na medzinárodnej súťaži v Kanade. Vďaka tomu, že nám venovala 
kúsok svojho voľného času, vám môžeme poskytnúť informácie 
o tom, ako sa mala a čo prežila. 
 

Aký cieľ mala tvoja cesta 
do Kanady? 

Spievam v zbore Úsmev 
a cieľom bolo výborne spievať 
a vyhrať medzinárodnú súťaž 
zborov v Powell River. 

Ako ste tam išli? 
Lietadlami (tromi tam aj 

naspäť). 
Kde ste prestupovali a mali 

medzipristátia? 
Vo Frankfurte, v Calgary 

a vo Vancouveri. 
Aké sú lietadlá? 
Super. 
Koľko ste leteli? 
Celkovo desať hodín. 
Bola súťaž podľa vašich 

predstáv? 
Nie. 
Prečo? 
Bola tam veľká konkurencia 

a preto sme sa neumiestnili. 
Kde ste boli ubytovaní? 
V rodinách. Vo Vancou-

veri u Slovákov a v Powell  
 

River u Kanaďanov. 
Kúpala si sa v mori? 
Áno, bolo to super, držala som 
v ruke naozajstnú hviezdicu, 
na ktorú som skoro stúpila. 
Je rozdiel medzi Slovenskom 
a Kanadou okrem toho, že Kana-
da na niektorých miestach 
hraničí s oceánom? 
Samozrejme a veľký, pred kaž-
dým mrakodrapom je perfektne 
vykosený trávnik a ani jeden 
odpadok. 
Chcelo sa ti vrátiť na Slovensko? 
Moc nie. 
Chcela by si žiť v Kanade? 
Áno, ale len v prípade, že by tam 
žila moja rodina a kamošky. 
Ďakujem ti za rozhovor. 
 
Vážení čitatelia, ak máte 
na Veronikin pobyt v Kanade 
ďaľšie otázky, pošlite ich 
na známu adresu redakcie nášho 
časopisu. Radi jej ich predáme 
a odpovede uverejníme v 
budúcom čísle. 

Silvia Petrášová 
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Kalendár 
1. aug. - Alfonz M. z Liguori, biskup 
2. aug. - Euzébius Vecelenský, Gustáv, Peter, Julián Eymart - kňaz 
3. aug. - Lýdia 
4. aug. - Ján Mária Vianney - kňaz 
5. aug. - Výročie posvätenia Hlavnej baziliky v Ríme 
6. aug. - Premenenie Pána 
7. aug. - Sixtus II. - pápež, Kajetán a Štefánia - mučeníci 
8. aug. - Dominik - kňaz 
9. aug. - Roman - mučeník 
10. aug. - Vavrinec - diakon, mučeník 
11. aug. - Klára - panna, Tibor a Zuzana - mučeníci 
12. aug. - Darina 
13. aug. - Poncián - pápež, mučeník, Hypolit - kňaz, mučeník 
14. aug. - Maximilián Kolbe - kňaz, mučeník, Mojmír 
15. aug. - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 
 

MÁRIA V ŽIVOTE KRES ŤANOV 
 

Pre kresťanov Mária neustále žije a je prítomná v ich živote. 
Nazývajú ju Matka Božia, pretože z nej sa narodil Ježiš, Boží Syn. 
Každý rok si ju pripomínajú prekrásnymi sviatkami. Postavili veľa 
kostolov, ktoré jej zasvätili, často chodievajú do nich na púte. 
Slávni maliari a umelci ju namaľovali v prekrásnych a slávnych 
obrazoch.  

Kresťania hľadia na ňu, aby sa naučili, ako odpovedať na Božie 
volanie. Mária išla prvá v ústrety Ježišovi a prijala ho do seba. 
Od Márii, Ježišovej matky, sa kresťania učia, ako pripraviť cestu 
na príchod Božieho Syna.  
Kresťania ju nazývajú aj Matkou všetkých ľudí. 
Pre veriacich Mária je: 
- Božia Matka: lebo z nej sa narodil Ježiš, Boží Syn. 
- Nepoškvrnená: pretože nikdy nebola otrokyňou hriechu a zla. 
Jej život vždy patril Bohu a bratom. 
- Nanebovzatá: lebo na konci svojho života jej telo neostalo 
väzňom smrti a hrobu, ale ako Ježiš, jej syn, bola vyzdvihnutá 
do nebeskej slávy. Prvá dosiahla métu, na ktorú sa všetci ľudia 
vydávajú. 
 

Strana 5 MAŇA KATOLÍCKY KÚTIK 



 

ROZHOVOR MAŇA Strana 6 

Za víťazstvo do tábora 
 

Martin Humaj vyhral miništrantskú súťaž v školskom roku 
1997/1998. Za odmenu ho páter Alojz Orlický poslal do tábora  
v Dolnom Dubovom pri Trnave. Ako sa mal a čo povyvádzal sa 
dozviete v našom rozhovore s ním. 

Na koľko dní si išiel do 
tábora? 

Išiel som tam na šesť dní. 
Našiel si si tam aj nejakých 

kamarátov? 
Áno. 
Koľkých? 
Zo nejakých 20-30. 
Kde si býval? 
Býval som v dvojmiestnej 

chatke. 
A ako sa ti tam spalo? 
Dobre, aj keď sme spali len 

dve až tri hodiny.  
Iba tak málo? 
No a! Že sa pýtaš, hrali sme 

Mafiu. 
Je to zaujímavá hra? 
No! 
Čo sa ti tam najviac páčilo? 
Dve zrúcaniny, jeden kostol  
a jeden hrad, aj lebky košic- 

kých mučeníkov. 
Máš veľa zážitkov? 
Áno. 
Ktorý bol najlepší? 
Keď nás takmer o pol noci 

zavolali na nočný pochod. 
Museli sme ísť v skupinkách 
okolo poľa (ja som bežal za 
jedným aj cez pole), potom 
sme sa hrabali v hnoji, aby sme 
našli mapu a dokonca naša 
skupina v tom získala prvé 
miesto. 

Ako vám varili? 
Zle. Namiesto jedál som 

jedol radšej suchý chlieb a 
zmrzlinu. 

Tešil si sa domov? 
No a! Bez obáv. 
 

Za rozhovor ďakuje Petra 
Humajová 

 
Za hrsť vtipov 

-Je to za stromom a lietajú z toho piliny. Čo je to? 
-Pinocio si holí nohy! 
 

Príde kostra do krčmy a hovorí:  
-Prosím si pohár piva a handru! 
 
Rozprávajú sa pampersky na policajnej stanici: Aj tak z nás 

nič nevyžmýkajú! 
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PRÍHODA PONDELŇAJŠEJ NOCI 
 
Bol pondelok večer a po oblohe sa naháňali ťažké, daždivé mra-

ky. Ujo Zdenko a Laco sa vracali domov z Necpalského sídliska. 
Hneď pri mostoch si všimli dvoch podozrivých chalanov s ruk-
sakmi na pleciach. Viem , že ruksak na pleci nie je podozrivý, ale 
čo keď tý chalani zabočili do záhrad? Pridali do kroku a rozhodli sa, 
že tých dvoch chytia pri zlodejine. Chvíľu počkali a vydali sa 
do tmavej noci. Išli po chodníčku za našim domom a potom vhupli 
do kukurice. Kráčali pomaly, lebo si museli dávať pozor, aby zlo-
dejov nevyľakali. Postupovali len vtedy, keď išlo po ceste auto. 
Stále sa okolo seba rozhliadali, ale nikde nikoho nevideli. Ostali 
stáť. Očami sa zapichli do čiernej tmy a uši napli ako radary. Ani 
nedýchali, aby sa mohli na všetko lepšie sústrediť. Stále nikde 
nikoho. Žeby už odišli? To nie je možné, tak rýchlo by nemohli nič 
zo záhrad v tej tme odniesť. Už to chceli vzdať, keď im zrazu 
takmer pod nosom niekto prehovoril. To boli oni! A neboli sami. 
Približoval sa k nim ďalší, starší pán. Začali na seba svietiť 
baterkami a podávali si ruky. Trochu divný zvyk, pomysleli si naši, 
a stále stáli bez pohybu v kukurici. Vtom Laco spoznal uja Šupke 
z ulice. Vyšli von a prišli až k nim. Zrazu bolo všetko jasné.  

Tí dvaja neboli zlodeji, ale strážcovia. Všetko skončilo 
úsmevom, ale viete čo sa mohlo stať? Tým dvom podozrivým 
s ruksakom mohli byť podozrivý naši dvaja a mohli. . . .  

Iveta Floriánová 

Indiánsky humor 
 

Indiánka pri Striebornom jazere perie prádlo celej osade. 
Neďaleko popíjajú ohnivú vodu náčelník a starešina. Odrazu sa 
zo skaly odvalí poriadny kus a padne na Indiánku. Náčelník sa 
postaví, napije sa ohnivej vody, odpľuje si a povie: 

-Ja som hovoril, že ten vodný kameň nám pokazí práčku... 
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Veselé príbehy 
 

Mladý thajský roľník sa pohádal so ženou a zvolil si čudnú formu 
protestu: vyliezol na vysokú palmu, usadil sa v jej korune a vyhlá-
sil, že tam zostane o hlade a smäde tak dlho, kým ho manželka 
neodprosí. Vydržal dva dni a jednú noc: uprostred druhej noci 
zaspal, spadol, zlomil si pravú nohu a kľúčnu kosť. Vyhral však, 
pretože manželka ho v nemocnici odprosila. 

 

Po necelom roku manželstva sa 65-ročná Američanka D. 
Rochosová rozviedla so svojím 23-ročným manželom. Na súde si
sťažovala: „Nerozumel mi, bol pre mňa príliš starý a 
konzervatívny.“ 

DOPLŇOVAČKA 
 

„Keby sa všetky opice začali nudiť, ...“  
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Kto je ten pán? 
Stojí v hore biely pán, má červený dolomán. 
 

Zaujímavé čísla 
 

Z približne 7000 druhov ruží len 30 vydáva vôňu a len 3 druhy 
sú vhodné na extrakciu ružového oleja. 

 

Na svete je asi 450 mäsožravých rastlín, ktoré sa živia hmyzom. 
Menej známa je skutočnosť, že existuje asi 150 druhov húb, ktoré 
sú schopné loviť malé mušky a chrobáky. 

 

Do zobáka pelikána sa zmestí 12 litrov potravy, to je 3-krát viac 
ako je objem jeho žalúdka. 

 

1. Malý hlodavec. 
2. Jarný kvet. 
3. Pomôcka pri varení. 
4. Zlož slovo: OAVTK 
5. Pomôcka pri futbale. 
6. Vybrané slovo po ,,r " 
7. Keď nám je teplo, tak sa ovievame vecou, ktorá sa volá... 
8. Zvoní na kostole. 
9. Zdrobnenina slova loď. 
10. Ozdoba do vlasov. 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
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1. Zviera, ktoré má na nose roh. 
2. Slávnosť inak. 
3. Sedí pri jazere a loví ryby. Kto? 
4. Potok, rieka, jazero, ...., oceán. 
5. Rozhovor s Pánom Bohom. 
6. Obrovská hviezda v strede slnečnej sústavy ( napíš zdrobneninu ). 
7. Ovocie, rastie v lese aj v záhrade, má červenú farbu a nie je to 
jahoda. 
8. Pomôcka na šitie. 
9. Cesta pod zemou 
10. Ruky a nohy sú... 

Tajni čka 
 

Teta Marienka má 1. augusta ... 

Policajný vtip 
 

Policajti na skúške dostanú otázku, aké je najrýchlejšie zviera 
na svete. Prvý napísal: jaguár. Druhý to zle opísal a napísal: 
január. Tretí to nechcel mať rovnako a tak napísal: február. A tak 
to išlo až k predposlednému, ktorý napísal: december. A čo 
napísal posledný, ktorému sa už žiaden mesiac neušiel? Toto: 
Šťastný Nový rok! 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          
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ODKEDY EXISTUJÚ PRÁZDNINY? 
 

Prázdniny sú časťou nášho života. A pritom existujú len 60 
rokov... 

V Ríme a Aténach sa práca zastavovala len vo sviatočné dni, 
no bolo ich dosť veľa-135 za rok.  

V stredoveku roľníci nepracovali v nedeľu a v početné nábožen-
ské sviatky, ale o prázdninách nebolo ani chýru. 

V 18. storočí chodilo do škôl veľa detí, no od augusta do októ-
bra mali voľno,aby mohli pomáhať rodičom na poli. Prázdninami 
sa to nedalo nazvať... 

Až štrajk robotníkov v celej Európe v roku 1936 umožnil ľu-
ďom mať aspoň dva týždne platenej dovolenky, o dvadsať rokov 
aj tri týždne.  

Až potom sa začali ozajstné prázdniny plné výletov a dobro-
družstiev - tie, ktoré patria ,,povinne" k nášmu životu. 

 

Zasmejte sa 
 
- Vieš, o čom sa hádajú štyria policajti v aute ? 
-??? 
-O tom, kto bude sedieť pri okne! 
 
Dovolenkár telefonuje do prímorského hotela: 
-Kde presne stojí váš hotel? 
-Na dohodenie kameňom od pláže, prosím. 
-A ako ho spoznám? 
-Podľa vybitých okien... 
 
Dvaja neskoro večer: 
-Pozri sa, kamoško, zotmelo sa, leje, ostaň spať u mňa... 
-Dobre, usteľ mi a ja sa hneď vrátim. 
Po dvoch hodinách: 
-Preboha, kde si tak dlho bol ? 
-No čo, odbehol som si domov po pyžamo! 
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SMIECHOTY 
Evička pribehne natešená zo 
školy: 
- Mami, ukazovala som chlap-
com stojku na hlave! 
- Preboha, veď máš na sebe 
sukňu! Nebolo ti vidieť gaťky? 
- Nie, mamička. Dala som si ich 
dole! 
 
Istý študent na skúškách odpo-
vedal tak zle, že profesor sa 
od zlosti roztriasol a do indexu 
mu napísal: Somár. Študent vy-
šiel z kabinetu, pozrel sa do in-
dexu a vrátil sa: 
- Pán profesor, prepáčte, ale 
zabudli ste mi napísať známku! 
- Veď som vám hodnotenie 
napísal! 
- Ale kde! Len ste sa podpísali! 
 

VÝROKY 
Vstaň, usmej sa, utri si oči! 
Každým dňom sa niečo krásne 

začína 
a niečo krásne končí. 
 
Keby šťastie prišlo, keď my 

chceme, 
keby láska vznikla na rozkaz, 
nebolo by šťastia v tepnách 

zeme, 
ani lásky nebolo by v nás. 
 
Nauč sa so slzami v očiach 

smiať, 
nauč sa pohladiť zovretú dlaň, 
rozdať všetko a nežiadať nič 
a pochopíš, že oplatí sa žiť. 

 
V živote nikdy neplač,  
aj keď máš v srdci žiaľ, 
veď slzy nenavrátia to, 
čo ti osud vzal. 
 
Život sa podobá knihe. 
Blázon v nej listuje len letmo, 
zatiaľ čo múdry pri jej čítaní 

rozmýšľa, 
pretože vie,že ju môže čítať iba 

raz. 
 
Ak raz v živote nájdeš  
cestu bez prekážok, 
určite nikam nevedie. 

 
Láska je nemoc 
a nemoc patrí do postele. 

 

Jano prišiel s veľkou hrčou na če-
le do školy. Učiteľka sa pýta: 
- Poštípala ťa osa? 
- Nestihla. Otec ju zabil lopatou! 
 
Komu sa nelení, tomu sa zelení, 
povedala babka a obrástla 
machom. 
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OSEMSMEROVKA 

-Babička, až vyrastiem, dostanem takého muža 
ako je môj otecko? 

-Samozrejme, vnučka moja. 
-A keď sa nevydám, bude zo mňa stará dievka 

akou je teta Amálka? 
-Veru tak. 
- ( Tajnička- 16 písmen)... 
 
    

T N A R T Š N O M E D 

E T A Š U Ť A K I O A 

CH A K I S A O N V P R 
N I D O R S A A Y O H 
I G E L I T M I Z L Y 
C Ó I V O I S R V O K 
K L V M P E A U E V S 
Ý O Z E P S M B D I N 
P O O S T E A K A N A 
R Z R A K Ň R N Č A I 
O E N K O R K Á Z J Č 
J I Í H K E A R T I N 
E A R R A V N I Š O E 
K A U P R Í D E L I R 
T E M P E R A M E N T 

 

BURIAN 
DEMONŠTRANT 
IGELIT 
IMPERÁTOR 
INDUSTRIA 
INVAR 
KAŤUŠA 
MURÍN 
NITRA 
POLOVINA 
PRÍDEL 
REVÍR 
RODIN 
ROZMOTANIE 
ROZRASTANIE 
ROZVIEDKA 
SAMARKAND 
STEAK 
ŠŤASTIE 
TARHOŇA 
TECHNICKÝ 
PROJEKT 
TEMPERAMENT 
TRENČIANSKY 
HRAD 
VYZVEDAČ 
ZÁKROK 
ZOOLÓGIA 
 

HUMOR NA KAŽDÝ DEŇ 
Na začiatku školského roka napísali učitelia na školskú bránu nápis: 
Vodiči áut, prosíme, nezrážajte našich žiakov!  
A Miško tam dopísal: 
Počkajte, kým pôjdu cez cestu učitelia! 
 
Maťko vbehne rozčúlený do garáže oproti škole:  
-Ujo! Rýchlo mi dajte desať litrov benzínu! 
-A načo ti je? 
-Naša trieda horí!  
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TEST 
1. Za čo by si najradšej dostal medajlu?
a.) Za najväčší jahodový koláč na svete.  
b.) Za najväčšiu rybu, aká bola kedy 
chytená. 
c.) Za najdlhšiu jazdu so psím záprahom 
na Severný pól.  

 
2. Ktorý z výkonov je podľa teba 
najlepší? 
a.) Výstup na 4000 m vysoký štít. 
b.) Práca tajného agenta. 
c.) Vynález rádia. 

 
3. Kde by si teraz najradšej bol? 
a.) Na palube lietadla. 
b.) V ponorke. 
c.) Na výprave v Sahare. 
 

4. Ktoré zviera má najväčšiu výdrž? 
a.) Ťava. 
b.) Dostihový kôň. 
c.) Lev. 
 
5. Čo by si chcel vynájsť? 
a.) Televízor. 
b.) Liek proti malárii. 
c.) Bicykel. 
 
Bodové hodnotenie: 
       a.)     b.)    c.) 
1.    5        1     10 
2.  10        5       1 
3.    1        5     10 
4.  10        5       1 
5.    5      10       1 
 

1-15 bodov: 
Snažíš sa síce svoj cieľ dosiahnuť, ale stávaš sa rýchlo nedočkavým, 

keď sa to nevyvíja tak, ako si si predstavoval. Tvoja vytrvalosť nie je 
príliš veľká. 

 
16-34 bodov:  
Keď si si raz niečo vzal do hlavy, nedáš sa len tak ľahko odradiť. 

Vzdávaš sa len pri veľkých ťažkostiach. 
 
35-50 bodov: 
Dosiahneš skoro vždy, čo si si zaumienil. Nielen že ťažkosti hravo 

prekonávaš- dokonca ťa povzbudzujú. Si veľmi vytrvalý. 
 

LABUŽNÍCKE  ŠPAGETY 
 

Na jemno nakrájanú cibuľku speníme do zlatova na troche oleja. 
Pridáme nakrájané hríbiky,posolíme a dusíme do mäkka.K hotovým 
hríbikom vložíme syrokrém ( na jednu osobu jedna kocka ). Mieša-
me dovtedy, kým sa syr nerozpustí. Uvarené špagety premiešame 
so syrovohríbovou omáčkou. Na tanieri posypeme petržlenovou 
vňaťkou a cvíbikmi.Obložíme čerstvými rajčinami.                      
Dobrú chuť!      Iveta Floriánová 
 



Nová lopta na MS 
 

K futbalu nepochybne patrí aj lopta. Od roku 1970 sa na MS hrá 
s loptou od firmy ADIDAS. Tohto roku vo Francúzsku,sa hralo 
s loptami pod názvom TRICOLORE. Možno ste si to všimli 
na prvý pohľad, tieto lopty sú farebné a pestré.Výrobca na nich 
použil všetky národné francúzske farby: modrú, bielu a červenú.
Na loptách sú aj symboly francúzov a to kohút, TGV( francúzsky 
rýchlovlak) a vrtuľa.  

Martin Humaj
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Majstrovstvá sveta vo futbale 
 

Len prednedávnom sa skončili futbalové majstrovstvá sveta 
vo Francúzku. Zvýťazili v nich domáci hráči. Viete však kto vyhral 
tie predchádzajúce? 
1930 
Uruguaj 
 
1934 
Taliansko 
 
1938 
Taliansko 
 
1950 
Uruguaj 
 
1954 
Nemecko 
 

1958 
Brazília 
 
1962 
Brazília 
 
1966 
Anglicko 
 
1970 
Brazília 
 
1974 
Nemecko 

1978 
Argentína 
 
1982 
Taliansko 
 
1986 
Argentína 
 
1990 
Nemecko 
 
1994 
Brazília 
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Oslavujete svadby, narodeniny 
alebo poriadate plesy a zábavy? 

 
NEMÁ VÁM KTO HRA Ť? 

 
Nič nie je stratené. O zábavu sa 
vám postará hudobná skupina 

Kontakt: Peter PETRÁŠ   Poľná 33   PRIEVIDZA 
tel. 0862 / 39731 v popol.  hod. 


