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NOVINKY Z RODINKY  
16. januára zavítali do Necpál Dominik, Marek, Ivetka a Zdeněk Floriánovci 

z Újezdu u Brna, pretože u Mečiarovcov bola v sobotu, 18. januára, zabíjačka. 
„Újezďáci“ sa však už v nedeľu museli vybrať na cestu domov. 

 

V sobotu, 18. januára, si Silvia Petrášová spolu so svojou kamarátkou Veronikou 
Belisovou zarábali. Predávali v bufete v Kultúrnom dome v Necpaloch, pretože tu 
bol poľovnícky ples, na ktorom hrala Necpalanka. 

 

25. januára sa v Kultúrnom dome v Necpaloch uskutočnil 1. Necpalský ples, 
ktorý zorganizoval Peter Petráš ml. – a ako inak, o zábavu sa starala hudobná 
skupina Necpalanka. Na Necpalskom plese sa okrem iného volil aj necpalský 
richtár, ktorým sa stal Jozef Chudý. Z našej rodinky sa na plese zabávali Kamilko 
a Vlasta Petrášovci, Erika Petrášová a jej dcéry – Veronika s priateľom Maťom 
a Silvia s priateľom Peťom. 

 
V posledný januárový týždeň bol Lacko Mečiar na služobnej ceste v Rumunsku.  
 

V stredu, 29. januára, sa u Petrášovcov a Humajovcov uskutočnilo nahrávanie 
rozhovoru do Slovenského rozhlasu. Pána redaktora Milana Terchu zaujali naše 
rodinné výlety, o ktorých mu okrem redaktorov časopisu Maňa prezradili niečo 
viac aj Peter Petráš ml., Vlasta Petrášová a Helenka Mečiarová. Rozhovor bol 
odvysielaný v sobotu, 15. marca, v relácií Konečne sobota. 

 

31. januára by sa Lojzko Mečiar dožil 60 rokov. V tento deň bola zaňho 
v piaristickom kostole odslúžená sv. omša, na ktorej sa zúčastnili i členovia našej 
rodiny. Spieval spevácky zbor Trosky. 

Posledný januárový piatok bol významný aj pre všetkých žiakov a študentov, 
ktorí v tento deň dostali vysvedčenie. Martinka a Martin Humajovci z piaristickej 
školy mali doobeda i ďakovnú sv. omšu, Petra Humajová, Silvia Petrášová a Lucia 
Petrášová z prievidzského gymnázia boli zas so školou v kine na filme Pán 
prsteňov II. – Dve veže. 

 

1.februára sa v jedálni na Priemstave uskutočnil III. farský ples, na ktorom sa pri 
piesňach Necpalanky dobre zabavili i Janka, Lenka a Lucka Petrášové, Zdenka 
a Gejzko Mičkyovci, Erika, Silvia a Veronika Petrášové a Evka, Jožko a Petra 
Humajovci. Tanečné kolo otvorila úvodným tancom Lenka so svojím priateľom 
Roderikom. V programe sa predstavila farská mládež, skupina Gnosis (  ktorej 
členmi sú aj Silvia so svojím priateľom Peťom ) a folklórny súbor Vtáčnik.  

 

13. februára hrali sestry Maťka a Peťka Humajové na koncerte v ZUŠ 
L. Stančeka v Prievidzi. V ich podaní odznel štvorručne Svadobný pochod z opery 
Lohengrin od Richarda Wagnera. 

 
14. februára oslávil náš časopis Maňa 6 rokov. 
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V dňoch 24. a 25. februára sa hudobná skupina Necpalanka zúčastnila 

Medzinárodných lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome a Svetového pohára 
veteránov  poriadaného Medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS, kde súťažili 
poprední svetoví pretekári vrátane kompletnej slovenskej reprezentácie.  
Necpalanka účinkovala na svahu počas súťaže a zároveň ozvučovala komentátora. 
„ Vo Vyšnej Boci bolo super počasie, prekrásna modrá obloha a mali tam aj 
dostatok snehu,“ vyjadril sa šéf Necpalanky, Peter Petráš. Spolu s ostatnými 
členmi skupiny sa zhodol na tom, že nielen pretekári, ale aj Necpalanka skutočne 
zabodovala. 

 

Vo februári Necpalanka dokúpila nové svetelné efekty – UV lampu a súbor 
farebných svetiel, ktorý nazvali jej členovia „ohník“. 

 

3. marca sa Kamilko a Vlasta Petrášovci sa konečne dočkali prvej vnučky. Ich 
dcére Renátke sa totiž v tento deň narodila Ivanka. 

 

4. marca ukončili fašiangy Pochovávaním basy v Kultúrnom dome v Necpaloch 
spolu s hudobnou skupinou Necpalanka Erika Petrášová, Janka Petrášová, Maťka, 
Martin, Petra a Evka Humajovci. Na zábave strávili skoro dve hodiny aj Danka 
Petrášová so svojím synom Filipkom. Filipko je veľkým fanúšikom Necpalanky, 
s ktorou si nielen rád zatancuje, ale i zaspieva. 

 

3. – 4. marca Silvia Petrášová nabrala odvahu a vybrala sa na lyžovačku na 
Martinské hole spolu s ďalšími Troskami a pátrom Jankom Hríbom. Počasie sa 
vydarilo, nik sa vážnejšie nezranil a aj cesty lanovkou všetci zvládli bez ťažkostí. 

 

V pondelok 10. marca odišla Helenka Mečiarová do Nemocnice v Bojniciach, 
pretože jej vyberali kamene zo žlčníka. Operácia dopadla dobre a v piatok, 
14. marca, už bola Helenka opäť doma. V sobotu ráno si už veselo vykračovala na 
nákupy. 

 

12. marca dostala Evka Humajová certifikát o absolvovaní kurzu resuscitácie 
novorodencov. 

 

20. marca sa menovania nového dekana Fakulty priemyselných technológií 
v Púchove  zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Podľa 
slov Veroniky Petrášovej, ktorá je študentkou 2. ročníka a teraz čaká na 
vykonávanie práce v Matadore, prezident mal dobrú náladu a stále sa usmieval. 

 

V sobotu, 29. marca, sa sestry Maťka a Petra Humajové zúčastnili predstavenia 
muzikálu Sen o ruži, ktoré si pripravilo Divadelné spoločenstvo pri Kolpingovej 
rodine v Bošanoch. Muzikál bol napísaný podľa známej rozprávky od Oscara 
Wilda  Slávik a ruža, v ktorej slávik obetuje svoj život pre záchranu lásky dvoch 
mladých ľudí. Ľudia však túto obetu nevidia a plod obety – ružu - odhadzujú do 
blata. O tom, ako sa divákom muzikál páčil, svedčil aj búrlivý potlesk, ktorý v sále 
MsKS Bojnice vypukol hneď po zaznení posledného tónu. 

Silvia a Veronika Petrášová, Petra Humajová 
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ČO BY STE ZMENILI NA OSLAVÁCH 
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV? PREČO A AKO?  

MAŤKO CHUDÝ: Hudbu, zakázal by som ju. 
PEŤKO CHUDÝ: Aby sa viac kúpali dievčatá. 
MONIKA CHUDÁ: Aby bol veľkonočný pondelok aspoň dvakrát do roka – raz by 

chodili kúpať chlapci a raz dievčatá. 
PETER CHUDÝ: Ja som so všetkým spokojný. 
BOŽKA HUMAJOVÁ: Nič, lebo mňa už vodou nepolievajú. A mladé dievčence 

nech len polievajú. 
MIRKA HUMAJOVÁ: Kúpanie, lebo to neznášam. Vždy ma príde okúpať celá 

dedina. Zakázala by som ho. 
MILAN HUMAJ: Aby sa už aj v nedeľu chodilo kúpať, lebo potom by sme si viac 

zajedli aj vypili. 
LUCIA PETRÁŠOVÁ: Nič, je to v norme, až na to, že v utorok mám na hlave 

všetky možné voňavky. 
JANKA PETRÁŠOVÁ: Hlavne polievačov. Ale v poslednom čase už na 

veľkonočný pondelok nebývam doma, takže majú smolu. Keď som bývala doma, 
vždy som si to „vypila“ aj za moje baby. 

MILAN PETRÁŠ: Aby sme viac mysleli na spásu našich duší, lebo v poslednej 
dobe ide stále viac do popredia materiálna stránka Veľkej Noci, a zabúda sa na 
duchovnú stránku. 

SILVIA PETRÁŠOVÁ: Ja by som zmenila to, že by chodili kúpať dievčatá, lebo je 
to blbosť. Nemal by chodiť kúpať nikto, radšej by sme sa všetky rodiny mali zísť na 
jednej lúke a spraviť si piknik ako v Doktorke Quinnovej. 

VERONIKA PETRÁŠOVÁ: Nič, už je to všetko zaužívané tak, ako to je, takže by 
som to už nemenila. 

PETER PETRÁŠ: Dal by som ich doprostred leta, aby sme nemuseli mrznúť, keď 
chodíme polievať. Chytil by som ich pod pazuchu a preniesol na august, aspoň by 
sme v lete mali viac voľna. 

MAŤKA HUMAJOVÁ: Kúpanie, lebo som celá mokrá. Chcela by som, aby kúpači 
iba šibali. 

MAŤO HUMAJ: Chcel by som, aby sa chodilo kúpať celý týždeň. Aspoň by boli 
dlhšie veľkonočné prázdniny. 

PETRA HUMAJOVÁ: Najradšej by som zmenila správanie niektorých kúpačov, 
ktorí vidia zmysel Veľkej Noci len v tom, ako čo najviac pooblievať dievčatá. Podľa 
mňa by úplne stačilo, keby nás kúpači len symbolicky vyšibali a prípadne na nás 
vyliali „za štamperlík“ vody – proste aby boli presne takými kúpačmi ako sú Tomáš 
a Lacko Mečiarovci. To však ja zmeniť nemôžem, zamyslieť nad sebou by sa mali 
chalani... 

EVKA HUMAJOVÁ: Na veľkonočnom trojdní by som nezmenila nič. Keď ho 
prežijeme v hĺbke duše, veľa nám to prinesie. Najkrajšia je chvíľa Vzkriesenia, keď 
kňaz zaspieva Sláva Bohu na výsostiach, a rozozvučia sa zvony, začne hrať 
organ...Určite by som však zrušila veľkonočnú oblievačku, je to „divočina“. Radšej 
by som namiesto nej išla s rodinou do prírody. 

FILKA PETRÁŠOVÁ: Na oslavách krásnych veľkonočných sviatkov by som nič 
nemenila, jedine čo sa týka veľkonočného pondelka. Zrušila by som polievačku. 

PETER PETRÁŠ ST.: Čože zmením? Ja som spokojný s tým čo je. 
Otázku vymyslela Silvia Petrášová, pýtali sa Maťka a Peťka Humajové. 
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Nemocnica 

„Skôr ako som sa rozhodol napísať tieto riadky, prežil som ich a premodlil,“ píše 
v úvode knihy Tvojimi očami jej autor Michael Quist. „Ony predstavujú život 
kresťanov, ktorí sa deň čo deň obetujú Bohu. Tento obetný dar som vložil do slov, aby 
som vám ho mohol predložiť. Môj cieľ? Pomôcť vám prežiť život v modlitbe 
a modlitbou ho pretvoriť.“  
   Jednu z týchto „modlitieb“ vám ponúkame: 
 

 

   Utrpenie je tajomstvo. Pochopiť ho môžeme len vo svetle viery.  
   Zlo vo svete nie je z vôle Boha. Ľudia pre hriech pohrdli Božím plánom, narušili 
rovnováhu medzi človekom a vesmírom, a tak privolali utrpenie. Kristus prišiel, aby 
odstránil tento zmätok. Aj z nepatrného utrpenia urobil predmet spásy a vykúpenia. 
 

   Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za 
zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, 
strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. 
(Iz 53,4-5) 
 

Šiel som do nemocnice navštíviť chorého. Musel som prejsť miestom bolestí z oddelenia na 
oddelenie, aby som odhalil drámu ukrytú za bielou stenou a kvetmi v zeleni trávnikov. 
Prešiel som cez prvú miestnosť. Šiel som potichu, po špičkách, kým som našiel svojho 
hľadaného. 
Môj pohľad sa letmo prekĺzol nad trpiacimi, ako keď lekár dotýka rany aby nespôsobil bolesť. 
Zle som sa tam cítil, ako nezasvätený poblúdenec v tajomnom chráme, ako pohan uprostred 
kostola. 
V druhej miestnosti som ho konečne uvidel. Zajakával som sa a nevedel, čo mu mám 
povedať. Bolesť ma desí, Pane, gniavi ma. Nechápem, prečo ju dopúšťaš. 
Prečo, Pane? 
Prečo už celý týždeň narieka to nevinné dieťa, tak hrozne spálené? 
Prečo tri dni a tri noci umiera ten mladík, čo si matku vzýva? 
Prečo žena s rakovinou za jediný mesiac zostarla o celých desať rokov? 
Prečo robotník, čo padol z lešenia, leží ako dolámaná bábka už skoro dvadsať rokov? 
Prečo ten cudzinec – jedna hnisajúca rana – leží tu úbohý sťa zabudnutý vrak? 
Prečo mladá žena sadrou prikovaná k doske trpí už tridsať rokov? 
Prečo, Pane? Nechápem. Prečo je na svete bolesť, ktorá nás ubíja, zotročuje, poburuje 
a láme? 
Prečo je tá obludná, ohyzdná bolesť, ktorá bez vysvetľovania nás slepo napáda, 
nespravodlivo zasiahne dobrého a ušetrí zlého? 
Zdanlivo ustúpi zasiahnutá vedou, no vráti sa s novou tvárou, mocnejšia a prefíkanejšia. 
Nechápem, nerozumiem. Bolesť je odporná a bojím sa jej. 
Prečo práve títo, Pane, a nie tí druhí? Prečo práve títo, a nie ja? 
„Drahý môj, ja, tvoj Boh, som nijakú bolesť nechcel. Ľudia si ju privolali sami.Voviedli ju 
do sveta, keď doň voviedli hriech, lebo hriech, to je zmätok, a zmätok spôsobuje bolesť. 
Každý hriech vyvolá niekde vo svete a v niektorom čase svoj dôsledok – bolesť. 
Čím viac je hriechov, tým viac je bolestí. Ja som prišiel, aby som prijal vaše bolesti 
i hriechy. 
Ja som ich prijal a pretrpel, skôr ako ste ich spáchali. Premenil som ich, a tak vám ich 
vraciam. Urobil som z nich poklad. Sú síce stále zlom, ale zlom, ktoré vám slúži, lebo 
z vašich bolestí som urobil Vykúpenie.“ 
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ROZHOVOR S MILANOM PETRÁŠOM 
 

   Keď som sa pred Vianocami pýtala 
Milanka Petráša anketovú otázku, 
odpovedal na ňu a spýtal sa: „To len 
jedna?“ Nuž dobre, keď viac, tak viac... 
 

Tak, začneme detstvom. Vyrastal si 
v Necpaloch spolu so svojím bratom 
Peťom, sestrou Evkou a kopou 
kamarátov. Ako si spomínaš na tieto 
časy? 

Myslím si, že detstvo každého človeka 
je krásne – alebo by krásne aspoň malo 
byť. Také bolo aj moje detstvo, ktoré 
som prežil v Necpaloch. Stalo sa mi veľa 
veselých príhod. Napríklad keď sme 
prerábali dom, na dvore sme mali veľkú 
kopu piesku. Tu som sa hrával aj so 
svojím bratom Peťom, stavali sme si rôzne zámky... A keď bola naša sestra Evka 
ešte malinká, veľakrát sa nám stalo, že prišla a všetko nám to pokazila. Začali sme 
teda dávať pozor, a keď sme ju zbadali, že vychádza z dverí, hneď sme kričali: 
„Pozor, ide Kazisvet!“ 

Ako si trávil Veľkú Noc? Dozvedeli sme sa, že šibačku si nemal veľmi rád, ale 
zato si si rád zaspieval v pašiách postavu Pána Ježiša. 

Je pravda, že som sa veľmi nezúčastňoval šibačiek. Bol som asi len dva – trikrát 
s mládencami šibať dievčence po dedine.  

A čo sa týka pašií, pred mnohými rokmi ma oslovil teraz už nebohý páter 
Bednárik, ktorý bol vtedy v kláštore piaristov, či by som nespieval pašie. Dal mi 
do ruky text a bola mi pridelená postava Pána Ježiša. Keď som hore na chodbe 
u piaristov zaspieval prvú časť, páter Bednárik zostal stáť a povedal: „Milan, ty 
budeš spievať Pána Ježiša naveky.“ To mi tak utkvelo v pamäti. Pašie som spieval 
až do roku 1989. Pravidlom bolo i to, že na Kvetnú nedeľu sme pašie spievali 
striedavo u piaristov a vo farskom kostole, čo znamená, že sme ich spievali až 
šesťkrát v jeden deň. Na Veľký Piatok sme pašie spievali „len“ dvakrát a predtým 
som ešte chodieval zaspievať Pána Ježiša do Bojníc. Ale ešte aj teraz si spolu 
s pánom Fejfárom, keď počujeme spievať pašie, zaspomíname na časy, keď sme 
pašie spievali my.  

Maminka nám často rozpráva o tom, ako si vždy mal po celom dome 
porozkladané kábliky a žiarovky, ako si zapájal elektrické obvody...Takže vybrať 
si strednú školu pre teba pravdepodobne nebolo veľmi ťažké. 

Elektrika ma naozaj zaujímala od môjho ranného detstva, hlavne silnoprúd, ale 
aj slaboprúd. Robil som rôzne vylepšenia. Ešte v neprerobenom dome sme spávali  
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s bratom na manzardke. Mamina nás ráno budila do školy a aby nemusela ísť hore 
schodmi, mali sme spravený taký „vynález“, že ona dolu stlačila tlačidlo, hore sa 
ozval zvonec a my sme opäť museli stlačiť tlačidlo, aby vedela, že sme už hore. 
Fungovalo to teda ako budík. Mamina však často tlačidlo musela stlačiť aj 
štyrikrát, pretože nás zobudiť bol veľký problém. Vstávali sme pred piatou ráno. 
Brat chodil do školy do Partizánskeho, ja do Handlovej. Vlaky nám chodili 
približne rovnako (okolo šiestej), takže sme mali čo robiť, aby sme to stíhali. 

Po skončení školy si sa stal rušňovodičom. Ako si spomínaš na túto prácu? 
   Pravdepodobne sa mi stalo osudným, že som štyri roky dochádzal vlakom do 

školy v Handlovej. Všímal som si prácu rušňovodiča, a keď sa v štvrtom ročníku 
robil nábor do Rušňového depa v Prievidzi, prihlásil som sa na túto funkciu. Ešte 
na priemyslovke ma poslali na psychotesty – to som ani nevedel, čo to je. Šesť 
hodín nepretržite som tak zaťažený mozog ešte nemal, a dúfam, že už ani mať 
nebudem. Psychotesty i lekársku prehliadku som úspešne absolvoval a bol som 
prijatý do Rušňového depa v Prievidzi ako kandidát rušňovodiča. Začal som 
zbrojiť rušne, robil som posunovača v depe, zámočníka i elektrikára. Po dvoch 
rokoch (v roku 1977) som robil Zákonité skúšky z obsluhy a riadenia rušňov 
v Nových Zámkoch na trati Nové Zámky – Dvory nad Žitavou (bolo to na rušni 
série 131, tzv. Anča) a moje prvé pôsobisko bol posun v Železničnej stanici 
Prievidza. Neskôr som jazdil na osobných i nákladných vlakoch. Od roku 1984 
som začal robiť smenového strojmajstra a v roku 1995 som bol menovaný do 
funkcie vedúceho strojmajstra, ktorého robím dodnes. 

Okrem vedúceho strojmajstra na depe si aj „pravou rukou“ pána dekana, 
členom farskej rady, rozdávaš sv. prijímanie a hráš v skupine Necpalanka. Ako 
to všetko stíhaš? 

 Ako vedúci strojmajster v RD Prievidza sa starám o chod prevádzky a o prácu 
približne 120 rušňovodičov a  9 pomocníkov rušňovodiča. Je to dosť náročné na 
pracovný čas. Veľakrát musím zostávať v robote aj po pracovnej dobe, niekedy 
i v soboty a nedele, na čo som si už viac menej zvykol z predošlých funkcií, keď 
som pracoval v turnusovej službe.  

Pravdou je i to, že pán dekan ma nazýva svojou „pravou rukou“. Bude to asi 
tým, že sa snažíme pomáhať jeden druhému, a vieme si veci povedať na rovinu. 
Najviac ma poteší, keď mi p. dekan po nejakom dôležitom rozhovore povie: 
„Mám ťa ako za vlastného brata“. Len tak pre zaujímavosť: naši otcovia sa 
narodili v jeden deň, mesiac a rok. 

Som aj členom ekonomickej rady pri farskom úrade, schádzame sa jedenkrát do 
mesiaca. Rozdávaním sv. prijímania som bol poverený otcom biskupom Mons. 
Rudolfom Balážom. Táto služba vždy trvá jeden rok a po roku sa znova obnovuje. 
Keď je to potrebné, robím aj lektora. 

No a v Necpalanke hrám už 16 rokov. Je to dosť náročné, ale zatiaľ sa mi to darí 
„skĺbiť“ dohromady, samozrejme vďaka tolerancii mojej rodiny.   

V Necpalanke hráš už od jej vzniku a v posledných rokoch si začal dokonca 
robiť už aj starejšieho. Ako si sa dopracoval k tejto úlohe? 
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O tom, že budem starejším rozhodli na jednej zo skúšok členovia kapely. Keďže 

som mal skúsenosti s moderovaním spoločenských akcií, prijal som túto funkciu. 
Zohnal som si teda nejaké materiály od môjho dobrého priateľa Mirka Šomodíka 
a začal som starejšieho robiť. Odozva je zatiaľ dobrá. Ale nerobím to vlastne sám, 
pretože od chvíle ako vojdeme do sály, mi pomáha celá hudobná skupina 
Necpalanka. Sme skrátka „team.“ 

A teraz prejdeme od práce k osobnému životu... So svojou manželkou Jankou 
ste spolu už viac ako dvadsať rokov. Kde ste sa zoznámili? 

S Jankou sme sa zoznámili pred 22 rokmi na mládežníckych akciách 
v necpalskom kultúrnom dome. Chodili sme spolu takmer dva roky a 10.10.1981 
sme mali svadbu, na ktorú dodnes spomíname. Škoda že vtedy ešte nebolo video. 
Určite by bol zážitok vidieť ako vdp. Ján Obžera hrá na husliach, gitare, za 
doprovodu harmoniky (brat Peťo)  a speváckeho dua v zložení Lojzko a Janka. Tie 
roky prešli veľmi rýchlo, je to kus života, za ktorý sme vychovali naše dve dcéry. 
Janke vždy záležalo na súdržnosti rodiny, pohode a vzájomnej úcte. Keďže sme 
celé tie roky obidvaja zamestnaní a máme veľa pracovných povinností, sme radi, 
keď sa všetci večer doma stretneme, a naše rozhovory trvajú častokrát do 
neskorých nočných hodín, kvôli ktorým naše dcéry obetujú aj televízny program. 

Máš dve dcéry – Lenku a Luciu. Čo nám prezradíš o nich? 
Zatiaľ môžem o nich povedať len všetko dobré. Mám ich strašne rád. Možno im 

to hovorím málo, ale ony to určite cítia. 
Vychovávali sme ich spolu s manželkou k samostatnosti a cieľavedomosti. 

Lenka pracuje v oblasti marketingu a zároveň diaľkovo študuje na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. Tento rok končí bakalárske štúdium štátnicou a pripravuje 
sa na inžinierske štúdium. Od malička rada tancuje – už 11 rokov sa venuje 
spoločenskému tancu. V súčasnosti tancuje so svojím snúbencom Roderikom 
v tanečnom klube Aknela Martin. Okrem všetkých povinností si spoločnými 
silami prerábajú rodinný dom v Handlovej. 

A čo naša Lucka? Tohto roku maturuje na gymnáziu a tvrdo sa pripravuje na 
prijímacie skúšky na právnickú fakultu. Jej najlepším priateľom je sučka 
Savannah, ktorá prirástla k srdcu celej rodine. Keď som Savannah videl po 
prvýkrát, bol som poriadne prekvapený, lebo Lucia ju vycvičila tak, že ju poslúcha 
na slovo. Lucia je úplne samostatný typ, vždy si „vydupe“ všetko, čo potrebuje 
k životu. Je priebojná. 

Moje baby majú len jednu chybu – že strašne rýchlo vyrástli.   
Aký je tvoj recept na úspešný život? 
Treba vedieť počúvať hlas nášho Pána, mať dobré rodinné zázemie a veľa lásky 

pre všetkých ľudí. Niekedy je to ťažké, ale treba sa snažiť. 
A na záver tradičná otázka: Čo by si chcel odkázať čitateľom Mane? 
Čitateľom Mane by som chcel odkázať, aby počas blížiacich sa veľkonočných 

sviatkov mysleli viac aj na duchovnú stránku a nie na plnú chladničku… (už sa 
teším na údenú šunku a chren ☺). 

 Za rozhovor ďakujú Martinka a Petra Humajová. 
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GNOSIS U TETY MARIENKY 
V posledný sobotný večer vianočných prázdnin (čiže 4.januára) 

navštívila našu tetu Marienku Mečiarovú hudobná gospelová skupina 
Gnosis (rozhovor s ňou sme vám ponúkli v predchádzajúcom čísle Mane). 
Dlho plánované prekvapenie sa vydarilo. A okrem tety Marienky bolo asi 
prekvapených viac do udalostí nezasvätených ľudí – teta Lydka, či rodinka 
Šmidová, ktorá bola u tety práve na návšteve. Tohto súkromného 
benefičného koncertu (tak ho nazval Gnosis) sa zúčastnila ešte aj Filka 
Petrášová, Lucka Petrášová a Jožko, Martinka, Martin a Petra Humajovci. 
A, samozrejme, štyria členovia Gnosisu. Takže si viete predstaviť, že 
v tetinom malom byte nás bolo ako maku... 
   K tete sme prišli po večernej sv. omši. Silvia 
Petrášová a Veronika Belisová sa tete Marienke 
predstavovať nemuseli, ale bratia Pali a 
Peťo Schmidtovci boli pre ňu nové tváre. 
Po úvodných slovách vybral Pali gitaru, 
Veronika flautu a začali hrať. Keďže bolo 
ešte vianočné obdobie, prevažovali 
vianočné piesne – ich vlastné, ale aj prebraté. 
Krásne hlasy štyroch spevákov sa rozliehali 
po celom byte. Väčšina „divákov“ ešte Gnosis nepočula hrať a všetci 
vrátane tety Marienky boli príjemne prekvapení. Prestávky medzi piesňami 
boli vyplnené rozhovorom plným zábavy a humoru. 
   Na záver stretnutia sme si zapálili sviečku a pri nej v úplnej tme sme si 
zaspievali známe koledy, ako napríklad Tichá noc, Narodil sa Kristus Pán 
a Búvaj dieťa krásne. Samozrejme, že sa pridala aj teta Marienka, ktorá sa 
veru v speve nedá zahanbiť. Úplnou bodkou bola modlitba, pri ktorej sme 
sa všetci držali za ruky. 
   Po tejto dvojhodinovej návšteve sme od tety Marienky odchádzali 
s krásnym pocitom v duši. Všetkým sa benefičný koncert Gnosisu veľmi 
páčil a i „Gnosisáci“ s ním boli spokojní. 
   Koncert bol však venovaný najmä tete Marienke, a tak všetci dúfame, že 
ju nielen prekvapil, ale aj potešil... 
   A na záver patrí poďakovanie. Ďakujem hlavne Pánu Bohu, že nám 
umožnil takto sa stretnúť, Gnosisu, za to, že prišiel, zahral a zaspieval, tete 
Marienke za jej krásny úsmev, tete Lydke, ktorá „vďaka“ tejto akcií prišla 
domov až neskoro v noci, Lucke za držanie nôt a všetkým ostatným za 
zachovanie tajomstva. 

Petra Humajová 
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 Osemsmerovka  
"Najvä čším tajomstvom š ťastného života je preži ť...(tajnička 6; 8; 1; 7) 

 
NABERAČKA, NÁBOŽNOSŤ, NAČAS, NAD, NADÁCIA, NÁDEJ, 
NÁDHERA, NADPIS, NÁDVORIE, NAHRAŤ, NÁKRES, NÁLEPKA, 
NÁMET, NÁNOS, NANUKY, NÁROD, NARODENINY, NATO, NÁUŠNICE, 
NAVEKY, NAVŽDY, NÁZOR, NEBO, NEDÔVERA, NECHAŤ, NEÓN, 
NESTOJ, NEUŠLI, NEVEDOMOSŤ, NEVESTA, NEVIEM, NEZÁBUDKA, 
NIE, NIEČO, NIEKTO, NITE, NÍŽINA, NOCĽAH, NOHAVICE, NORA, 
NOSIČ, NOSY, NOTA, NOTES, NÓNIUS, NÔŽ, NUDA, NUTNOSŤ, NUŽ 

Silvia Petrášová 
 

INZERÁTY  

� Vymením ruky za niečo šikovnejšie. 
� Alkoholik hľadá sponzora... 
� Vymením izbového psa za dvojizbového. 
� Predám náhrobný kameň – málo používaný, vhodný najmä pre rodinu 

Stodolovcov... 
� Kto rozmení 40 ročnú ženu na dve dvadsaťročné? 
� Predám časovanú bombu, pri rýchlom jednaní ZĽAVA. 
� Kúpim protézy nôh, ľavej ruky a sklenené oko, prípadne vymením za 

motorovú pílu a vŕtačku. Zn.: Domáci kutil 
� Predám klinec. Zn.: Aj na súčiastky. 
� Predám takmer nové maslo, 100% recyklované. Zn.: Má iba 4 mesiace. 
� Prerobím obrazovky z ruských televízorov na demižóny. Zn.: Lacno. 
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Ó M N O S Y D Ó T D O A K E E Ť A V B
N N E CH A Ť A N O Á S Ť Á N O S I Č E
Y N I N E D O R A N Ť M N M E I V E N



 

TAJNIČKA 
 

„Kto chce zachovať zákon, musí... (tajnička)“ 
                                              Kniha Sirachovcova 

1. Svätená ...(tekutina) – vrstva inak. 
2. Maľované vajíčko inak – chem. zn. draslíka. 
3. Ťahavá (napr. rastlina) inak – typické púštne zviera. 
4. Zdrobnenina od slova dom – oko domu. 
5. Piaty mesiac v roku – zlodeji sú za... (vo väzení). 
6. Necpalanka je ... skupina – dedina medzi Novákmi a Prievidzou. 
7. Obľúbená studená pochúťka – podmet z vety „Sadili sme.“. 
8. „Y“ – stena inak. 
9. Hlavné mesto Slovenska. 
10. Zalepujú sa tým rany. 
11. Orgán sluchu – liečivý inak. 

  Silvia Petrášová 
 

ZÁSADY LENIVCOV  

• K práci sa stavaj tak, aby sa aj ostatní mali kde postaviť. 
• Ak ťa chytí chuť pracovať, sadni si a počkaj, kým ťa to prejde. 
• Stratenú chuť do práce nehľadaj. 
• Práce sa neboj a kľudne si vedľa nej ľahni. 
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MALÝ DREVENÝ KRÍŽIK 
   A na ňom Ježiš. Len chatrný symbol bolestnej scenérie, ktorá však mocne 
zasiahla celé ľudstvo. Len malá spomienka na úžasný skutok Lásky, ktorá nám 
biednym a úbohým otvorila nebo. Iba malý krížik. A predsa denne pritiahne 
stovky pohľadov. 
   „Kto je asi to dievča? Čo je to za čudáčku, ktorá nosí na krku tento staromódny 
doplnok? Hádam tomu neverí, veď do kostola dnes chodia len babky...je trápna.“ 
Podobné myšlienky preletia zavše hlavami okoloidúcich spolužiakov, ktorých 
stretávam na chodbách našej školy. Niektorí prejdú mlčky, iní si o tom ticho 
pošuškávajú, no občas sa nájdu aj takí, ktorí svoje nesympatie prejavia aj nahlas...  
   Nastúpení pred telocvičňou sme čakali na začiatok hodiny. Práve som bola 
pohrúžená do bežného rozhovoru so svojou neveriacou kamarátkou, keď nás 
prerušila prítomnosť nášho spolužiaka. Stíchli sme. Ten si nás bez slova premeral 
pohľadom a zrazu mu padol zrak na môj krížik na krku. Visel na jednoduchej 
šnúrke. Chvíľu sa naň díval a potom sa prudko rozosmial. Veľmi ma to 
prekvapilo. Trápne divadielko však pokračovalo, keď sa mi v záchvate 
smiechu snažil prihovoriť. Zrejme chcel zamachrovať, pretože vo 
svojom ústnom prejave použil prvotriednu angličtinu 
s americkým prízvukom. Hoci študujem na anglicko – 
slovenskom gymnáziu, mala som problém úplne mu porozumieť. 
Ukazoval však na drevený krížik a s iróniou v hlase sa pýtal:  
    „Kto je to? Boh? Nejaký zvláštny Boh. A v takej divnej polohe...“  
    Posmešne roztiahol ruky, aby tak napodobnil ukrižovaného 
Ježiša. Nevedela som, čo povedať. Sklonila som hlavu, pozrela na 
kríž a znova na svojho spolužiaka. Bolo mi ho ľúto. Tak ďaleko je 
od pravdy a žije v tme. Nehanbila som sa za Ježiša, no napriek tomu 
som nenašla tie správne slová.  
   Celú situáciu, ktorá ma dosť zaskočila, sledovala aj neveriaca 
kamarátka. Stála pri mne a videla, ako sa náš spolužiak zabáva. Po 
chvíli ho to omrzelo, mávol rukou a odchádzal so slovami: „Už som 
seriózny. Vidíte? Nesmejem sa.“ 
   Ktovie, čo si myslela spolužiačka, ale do môjho života to vnieslo novú 
skúsenosť. Ešte hlbšie som si uvedomila, ako veľmi ma Boh miluje, keď mi 
daroval vieru. Ako veľmi mi musí dôverovať, keď ma poslal do takého silného 
ateistického prostredia. Daroval mi „malý krížik“.  
   Dúfam, že táto moja skúsenosť každého, kto si prečíta tieto riadky, povzbudí 
k tomu, aby sme sa nebáli vytŕčať z radu a naplno žiť svoju vieru. Nedajme sa 
znechutiť, aj keď nás to bude stáť veľa síl a obiet. Nech nám v tom pomáha ten, 
ktorý sa z lásky k nám rozhodol pre klince. 

Monika 

(Prebraté z časopisu Čajka.) 
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Začalo sa to jedným telefonátom... 
alebo 

Film o Mani  
 

   V jedno januárové popoludnie, keď som sa práve vrátila zo 
školy, zazvonil u nás telefón. Zodvihla som. Volala Kvetka 
Ďurčová, maminkina spolužiačka a najlepšia kamarátka zo 
základnej školy.  „Musíte mi pomôcť! Môžem dnes poobede 
prísť?“ Keď treba pomôcť... „Jasné, len príďte!“ 

   A Kvetka naozaj prišla. Vtedy sa vykľulo šidlo z vreca... 
Kvetkinou obrovskou záľubou je totiž filmovanie. A je 
v ňom naozaj dobrá. Vyhrala už niekoľko amatérskych 

súťaží – a teraz sa chystala zúčastniť ďalšej. „Vaša rodina, 
váš časopis, teta Marienka – to ma úplne fascinuje. Chcela by som 
o vás natočiť krátky film. Dúfam, že budete súhlasiť, lebo do 25.februára to už 
musím poslať! Naozaj nemáme veľa času...“ Čo iné nám zostávalo? Súhlasili sme. 
   Prvé stretnutie sme si dohodli na 3.februára. Na deň „D“ sme čakali so 
zmiešanými pocitmi. „Čo len budem hovoriť? Ako sa mám tváriť? Veď ja nie som 
žiadna hviezda!“ Ale – prežili sme. Natáčanie prebehlo v príjemnej atmosfére – až 
na moje smiechové záchvaty. Po chvíli mi totiž nebolo smiešne len „to smiešne“ – 
ale všetko. 
   17.februára sme v natáčaní filmu pokračovali. V tento deň sme prevažne 
nahrávali hudbu – spolu so sestrou Maťkou sme hrali na klavíri, Maťka si zahrala 
aj na flaute a Maťo na svojom tenore. Niektoré skladby sme museli hrať aj dva 
alebo trikrát, ale nám to nevadilo. Opäť som dostala smiechový záchvat, keďže 
maminka všade, kam sme išli, prenášala umelý kvet, „aby sme mali pekné 
pozadie“. A Maťovi sa navyše začalo čkať. 
   Kvetka medzitým nasnímala i tetu Marienku. Poslednú „pracovnú“ schôdzku 
u nás sme mali 24.februára – ale to už okrem Kvetky, ktorá filmovala, pracovala 
len Silvia. 25.februára bol film hotový... 
   Kvetka nezaháľala a hneď sa s ním aj vybrala do Liptovského Hrádku. V súťaži 
Rodinné video film „Maňa“, režírovaný Kvetkou Ďurčovou, s hereckým obsadením 
redaktori Mane, Marienka Mečiarová a Filka Petrášová, vytvorený za spolupráce 
Evky Humajovej, Milanka Petráša a Lydky Mečiarovej, získal bezkonkurenčne 
hlavnú cenu! Podľa slov režisérov v porote približne 15 minút trvajúci film „Maňa“ 
ako jediný z osemnástich súťažných filmov naplnil myšlienku rodinného videa. Vraj 
by ho pozerali ešte najmenej päť minút a je to film rovno na medzinárodnú súťaž. 
Kvetka nám ešte porozprávala, že po skončení filmu vypukli ovácie – a blahoželali 
jej aj úplne neznámi ľudia. A ku gratulantom sa pridávame i my. 

Kvetka, len tak ďalej! 
                                 Petra Humajová 
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NA•O VÁM BUDE TO DREVO? 
   Na jednom návrší rástol nádherný voňavý les. Bolo v ňom veľa stromov 
rozličnej veľkosti. Niektoré boli vysoké ako nejaký dom a iné ešte len 
maličičké. Konáriky mali často posplietané tak, že sa zdalo, akoby tie 
vyššie stromy ťahali tie nižšie hore. V tichučkom šume bolo počuť, ako im 
vraveli: „Nebojte sa, len rasťte – budete raz také vysoké ako my.“ 
   Veverička Hrdzuška skákala zo stromu na strom a veselo sa naháňala 
so svojou sestričkou Hneduškou. Tak im bolo dobre! Vetvičky pod nimi sa 
často rozkývali a vnášali tak  prekrásnu melódiu do šumu celého lesa.  
   Nebol to obyčajný les. Keby ste v ňom boli, cítili by ste čosi úžasné – 
cítili by ste, že tie stromy sa majú veľmi rady navzájom, pomáhajú si, 
chránia jeden druhého. V strede lesa rástol vysoký starý smrek. Všetky 
ostatné stromy si ho vážili. Bol múdry a dobrý. Ostatné stromy boli akoby 
jeho deťmi. „Tak vás mám rád a rozumiem vám, milé stromčeky. Veľmi 
nám je tu dobre.“ 
   Jedného dňa prišli do lesa ľudia. Nekričali. Rozprávali sa potichu a niesli 
so sebou akési čudné veci... Čosi dlhé a zubaté a čosi ťažké a ostré na 
akomsi porisku. Zastali pri peknom javore. Celý les stŕpol. Starý smrek sa 
opýtal: „Po čo ste prišli?“ „No, potrebujeme drevo na husličky.“ „Na husličky? 
A...načo vám budú tie husličky?“ „Budú krásne hrať a rozdávať radosť 
najmä deťom.“ „Keď je to tak,“ hovorí smrek, „dáme vám drevo z javora.“ 
   Dni ubiehali ďalej a les žil svojím životom. Až raz v sobotu sa v ňom 
objavil opäť nejaký človek s podobnými vecami na pleci, ako mali tí 
predošlí ľudia. Zastal pri jednom mladšom smreku a sadol si. Starý smrek 
sa ho opýtal: „Čo tu, prosím, hľadáš?“ Človek odpovedal: „Potrebujem 
drevo, aby som vyrobil striešku nad studničku, ktorá slúži celej našej malej 
dedinke.“ Smrek povedal: „Dobre, dáme ti drevo z mladšieho smreka, aby 
si mohol urobiť dobrú a užitočnú vec.“ 
   Lesom sa potom v nedeľu niesol jemný šum spokojnosti, lebo poslúžil 
svojím drevom... 
   Až raz v piatok sa objavili akísi dvaja ozbrojení ľudia. Boli to vojaci. Vôbec 
neboli ticho a chodili od stromu ku stromu. Tiež mali so sebou takú zvláštnu 
zubatú vec – pílu a ťažké ostré želiezko na porisku – sekeru. Zastali pred 
urastenou mladou jedľou. „Toto je ono,“ vraví jeden druhému. Starý smrek 
už nemohol byť ticho. „Čo si prajete? Načo ste prišli?“ „Načo, načo, drevo 
potrebujeme!“ „A načo vám bude?“  „Načo, načo, čo ťa do toho. Zoberieme 
si čo potrebujeme a hotovo!“ Celý les sa vydesil, ale proti ľudskej zlobe nič 
nezmohol. To bolo prvý raz, čo les nevedel, načo to drevo bude... 
   Až raz sa dozvedel niečo, čomu dodnes nerozumie a veľmi ho to bolí: 
totiž, že ľudia dokážu z dreva vyrobiť mnoho krásnych a užitočných vecí – 
ale aj nástroj smrti... KRÍŽ... 

P. Ján Lichtner Sch. P. 
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LYŽIARSKY „ÚLET“  
 

   A prišiel náš dlho očakávaný deň – 
19. január ( hurá, ide sa na lyžiarsky ). 
Počasie bolo krásne. Nastúpili sme do 
autobusov, zakývali sme rodičom 
a súrodencom a už sme išli. Trasa bola 
Prievidza - Martin – Liptovský 
Mikuláš – Poprad a Hranovnica. 
   Prišli sme okolo obeda. Areál centra 
bol veľmi veľký. Ubytovali sme sa na 
prvom poschodí. Poobede sme si obuli 
lyže a učili sme sa základné veci. 
Režim dňa bol: budík, raňajky, cesta 

na kopec, lyžovanie, obed, futbal na snehu a iné, večera, sv. omša ( kde som robil 
pátrovi Jánovi kostolníka aj miništranta ), diskotéka a spať. Pri lyžovaní sme boli 
rozdelení na štyri skupiny. Ja som patril medzi začiatočníkov, čiže do štvrtej 
skupiny. Najprv sme sa učili brzdiť pluhom a zjazd ( za začiatku sme boli na 
detskom vleku ). Po dvoch dňoch nám to už išlo, tak sme sa dostali aj na veľký 
kopec.  
   V posledný deň sme mali záverečné preteky, kde som v 3. a 4. skupine získal 
prvé miesto. Potom bola záverečná diskotéka. Na druhý deň sme sa zbalili a išli 
sme domov. 

Martin Humaj 
 

AKO  VZNIKLA  ŠKOLA  
 

   Bol raz jeden dvor. A na tom dvore bolo veľmi veľa zvierat. Sliepočka sedela na 
vajíčkach. O chvíľu sa mali vyliahnuť kuriatka. Vajíčka začali praskať a už z nich 
vyzerali prvé žlté hlavičky. 
   Kuriatka rástli ako z vody. O niekoľko dní boli veľké. Každý ich obdivoval. Ale 
mamička sliepočka bola nešťastná, pretože kuriatka nechceli poslúchať. Stále 
vystrájali. 
   V jeden deň  videli kuriatka cez okno, že gazda a gazdiná plačú. Spýtali sa 
mamičky: „Prečo plačú?“ A mamička im vysvetľovala: „ Dnes je Veľký piatok. 
V tento deň všetci plačú, lebo si pripomínajú smrť Ježiška.“  
   Kuriatka sa veľmi zmenili. Prestali vystrájať a počúvali svoju mamičku. 
Dokonca keď už boli dospelé, spravili na dvore malý 
domček, ktorý sa volal Škola. Učili tam všetky malé 
kuriatka. Raz si to všimol aj gazda s gazdinou. Dostali 
nápad. „Prečo by aj ľudia nemohli mať takú školu?“  
   A tak vznikla škola. Nikdy si nemyslite, že 
zvieratá sú hlúpe. Keby neboli kuriatka, nikdy by 
nevznikla škola. A to by nebolo najlepšie. 

                                                                    Martinka Humajová 
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Ako si zlepši ť pamäť 
 

Väčšina ľudí sa poteší, ak im ponúknete nejakú mnemotechnickú pomôcku, ale 
len málokto ich vie vytvárať. Je to škoda, pretože ide o schopnosť, ktorá sa dá 
naučiť a natrénovať. Prvých 30 pokusov sa vám síce bude zdať ťažkých, ale 
ďalších 30 vám už pôjde ľahšie. A tak sa tento spôsob myslenia stáva pre 
mnohých obľúbeným logickým „športom“.  

Ako na to? Vyberte si z telefónneho zoznamu alebo nejakého televízneho 
programu ľubovoľné meno a skúste vedome porozmýšľať: 

• Dokážem si toto meno vizuálne predstaviť?_ 
• Čo mi pripomína jeho zvuk? 

Mnohé mená sa dajú obrazne predstaviť ( Kováč, Líška, Čižmárik,...). Iné mená 
sa síce podobajú predstaviteľným pojmom, ale píšu sa ináč, takže najskôr 
vychádzame z predstavy vyvolenej zvukom. Príklad: Masný – znie ako Mastný, 
ktorého si dokážeme predstaviť. Kto sa musí učiť odborné termíny, najlepšie 
urobí, ak sa pozrie do etymologického slovníka a zistí pôvod slova. Všimnite si, že 
odborné termíny sa dajú odvodiť podľa nasledovnej schémy: 

1. Forma 
Príklad: Hippocampus je časť ľudského mozgu, ktorá svojím tvarom pripomína 

morského koníka a to je aj význam tohto slova v lantinčine. 
2. Funkcia 

Príklad: Hormóny sú prenosové látky, ktorých názov je odvodený od posla 
bohov Hermesa. 
3. Meno objaviteľa 

Príklad: Alzheimerova choroba dostala názov po svojom objaviteľovi, ktorým 
bol Alois Alzheimer. 

Metóda Loci – chrám v pamäti 
Slovo loci je genitívový tvar latinského slova locus, miesto. Starí Rimania 

prevzali túto techniku spájania od Grékov. Preslávenému právnikovi a rečníkovi 
Cicerovi bola vždy veľkou oporou. Na rímskom súde bolo totiž zakázané používať 
akékoľvek písomné poznámky. Niektorí rečníci museli často dlhé hodiny bez 
prestávky rečniť, aby pred súdom opísali svoj prípad, čo by nebolo bývalo možné 
bez premyslenej techniky. 

Každá technika sa opiera o poznatok, že náš mozog pracuje asociatívne. To 
znamená, že informácia, ktorá sa hocijakým spôsobom dokáže pripojiť na inú 
informáciu, je ľahšie zapamätateľná. 

Predpokladajme, že sa musíte naučiť krajiny Európskej únie podľa veľkosti. 
Potom môžete každú krajinu priradiť k nejakému pojmu z bytu. Predstavte si teda, 
že vstupujete do svojho bytu ( vchodovými dverami ) a priraďte prvý pojem ( 
napr. Francúzsko ) dverám. Zvoľte si nejaký symbol tejto krajiny ( napr. Eiffelovu 
vežu ) a predstavte si, že pri otváraní vidíte na prahu Eiffelovu vežu, popri ktorej 
sa musíte pretisnúť dnu. Druhou krajinou je Španielsko, ako symbol si môžete 
zvoliť býka ( známe býčie zápasy). Ten sa vám postaví zoči voči v predsieni. 
Tretiu krajinu ( Nemecko ) nájdete pri vstupovaní do kuchyne, štvrtú, keď otvoríte 
kuchynský kredenc atď. 
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Figové keksy 
   Suroviny: 60 dkg hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 30 dkg „Hery“ (Palmarínu), 
24 dkg zomletých fíg, 24 dkg práškového cukru, 2 balíčky vanilkového cukru, 
citrónová kôra, 2 vajcia 
   Postup: Všetko spolu zamiesime, rozvaľkáme na hrúbku ½ cm, vykrajujeme 
rôzne tvary a do bledoružova upečieme. Vychladnuté pofŕkame čokoládou. 

Jablkové pyté 
   Suroviny: 40 dkg hladkej múky, 20 dkg práškového cukru, 2 vajcia, 25 dkg 
„Palmarínu“, 1 čajová lyžička sódy bicarbóny, ½ čajovej lyžičky škorice, 2 
polievkové lyžice mlieka 
   Postup: Všetko spolu zmiesime, rozdelíme na dva diely a kým nastrúhame 
jablká, dáme do chladničky. Potom jeden diel vyvaľkáme, dáme na vymastený 
plech, navrstvíme ochutené jablká, prikryjeme druhým dielom a upečieme. 
Vychladnuté pokrájame a pocukríme. 

Piškóty v lístkovom ceste – bez cukru 
   Suroviny: 1 balík okrúhlych piškót, 1 balík lístkového cesta, 1 marhuľový 
kompót (7 dcl pohár), 2 vanilkové cukry, 2 „Zlaté klasy“ 
   Postup: Lístkové cesto rozdelíme na dva pláty, jeden rozvaľkáme, dáme na 
plech, naň poukladáme piškóty tesne vedľa seba. Z mlieka, vanilkového cukru 
a „Zlatého klasu“ uvaríme puding, trochu schladíme a vylejeme na piškóty. Na to 
hneď ukladáme odkvapkané, pokrájané marhule (môže byť aj iný kompót), 
prikryjeme druhým plátom a pečieme asi 25 – 30 minút (do ružova). 
Po vychladnutí pocukríme alebo pofŕkame čokoládou. 
   Lístkové cesto si môžeme pripraviť aj doma: 30 dkg hladkej múky „špeciál“, 
25 dkg stuženého tuku, 11 lyžíc studenej vody, štipka soli, zamiesime, necháme 
v chladničke v mikroténovom sáčku od večera do rána, potom rozdelíme na dva 
diely a spracujeme. 

Slimáčiky plnené salámou 
   1 kg hladkej múky, 2 dcl oleja, 4 čajové lyžičky soli, 1 dcl vody, 1 dcl mlieka, 
2 čajové lyžičky cukru na kvások, 5 dkg kvasníc, spravíme kvások, zamiesime 
½ l mlieka ako kysnuté cesto, hneď rozdelíme na 12 bochníkov (asi 15 dkg) 
a necháme ½ hodiny kysnúť. Potom rozvaľkáme na ½ cm hrubý kruh (asi na 
piaď), rozkrájame na 8 dielov (trojuholníčky), na širšiu stranu trojuholníka dáme 
plátok salámy, potrieme horčicou, posypeme strúhaným syrom, stočíme od širšej 
strany, uložíme na vymastený plech, potrieme vajíčkom, posypeme sézamom 
a pečieme (saláma asi 35 dkg, syr tehla asi 20 dkg). 

Linecké koláčiky 
I.    Suroviny: 75 dkg hladkej múky „špeciál“, 50 dkg „Palmarínu“, 25 dkg 
práškového cukru, vanilkový cukor, citrónová kôra. 

Postup: Zamiesime, rozgúľame a ľubovoľne vykrajujeme. 
II. Suroviny: 45 dkg hladkej múky „špeciál“, 30 dkg „Palmarínu“, 15 dkg 
práškového cukru, 2 žĺtky, vanilkový cukor, citrónová kôra. 

Postup: Zamiesime, vykrajujeme, po upečení ľubovoľne plníme a upravíme. 
Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá  Filka Petrášová. 
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AKO ČEL ÍŠ  NEPREDVÍDANÝM UDALOST IAM? 
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1.Prichádza nečakaný hosť, ktorý 
nepatrí k tvojim dôverným známym 
a ty mu musíš prenechať svoju izbu 
a posteľ. 
a) Podráždi ťa to, lebo také niečo sa 
musí stať vždy iba tebe. 
b) Necháš sa pozvať k priateľke, ktorá 
ti už nejaký čas navrhovala, aby si u nej 
strávila večer. 
c) Premýšľaš o tom, aké nepohodlné 
bude spať na gauči. 
d) Máš dobrý pocit z toho, že môžeš 
ponúknuť niečo svoje. 

2.Vyučujúci ti oznámi, že nemôžeš 
ísť na školský výlet na konci roka, 
lebo si sa neskoro prihlásila a všetky 
miesta sú už obsadené. 
a) Zmieriš sa so situáciou. 
b) Obviňuješ rodičov, že potrebovali 
príliš veľa času na rozhodovanie. 
c) Hneď premýšľaš o náhradnom 
programe, ako by si strávila tieto dni. 
d) Žiarliš na tých, ktorí mali väčšie šťastie. 

3.Istá kamarátka sa sama pozve raz 
popoludní k tebe domov. Ty už máš iný 
program s priateľmi. 
a) Jasne jej povieš, že už máš iný 
program. 
b) Navrhneš jej, aby sa pridala k vám. 

c) Hundreš, lebo ti to narúša plány, ale 
nemáš odvahu jej to povedať. 
d) Potešíš sa, lebo keď vás bude viac, 
skôr čosi vymyslíte. 

4.Sumu, ktorú ti tvoji rodičia dali na 
nákup oblečenia, si vyčerpala. 
Nezvýšilo ti už na nové džínsy. 
a) Uvažuješ o obnovení tých starých. 
b) Trápi ťa myšlienka, čo ti povedia 
kamarátky, keď na tebe neuvidia nič 
nové. 
c) Cítiš sa zanedbávaná svojimi rodičmi. 
d) Táto skutočnosť ti nerobí problémy. 

5.Potrebuješ použiť špeciálny 
štvorčekový zošit, no v najbližšom 
obchode sú už vypredané. 
a) Požiadaš známych, ktorí bývajú 
inde, či by ti ho nemohli kúpiť. 
b) Použiješ iný druh zošita, máš ich 
doma dosť, a urobíš z neho štvorčekový. 
c) Neznepokojuje ťa to, použiješ 
nejaký iný zošit. 
d) Nazlostí ťa to, pretože takéto veci sa 
ti stávajú bežne. 
 

Od 5 do 11 bodov: Tvoje správanie naznačuje nedostatok harmónie s ľuďmi 
a prostredí, v ktorom žiješ. Nenachádzaš v sebe dostatočnú energiu. Pôsobíš dosť 
nešťastne, a preto potrebuješ pomoc pri objavovaní pekných vecí. 
Od 12 do 17 bodov: Možno sa snažíš ujsť zo situácie, v ktorej sa necítiš dobre. 
Musíš sa viac usilovať, aby v tebe vyrástla láska k svetu a ľuďom. 
Od 18 do 21 bodov: Mohli by sme ťa prirovnať ku vtákovi, ktorý sa učí lietať, ale 
ešte má strach zanechať svoje hniezdo (=istotu) a vzdorovať problémom vo 
vonkajšom svete. Neboj sa „hodiť  sa“ a pochopíš bohatstvo vzťahov a spolupráce. 
Od 22 do 27 bodov: Máš schopnosť vytvárať harmonické vzťahy s okolím a to 
uspokojuje tvoje potreby a dáva odpoveď na všemožné otázky. 
Od 28 do 33 bodov: „Experimentuješ“ so šťastím, hľadáš vždy niečo nové. Si 
aktívna, kreatívna a vieš sa prispôsobiť každej situácii. 
 

a) b) c) d)
1. 1 7 3 5
2. 3 3 7 1
3. 5 5 1 7
4. 7 1 3 5
5. 1 5 5 1



 

HOKEJOVÉ ZÁPASY SLOVENSKO – SLOVINSKO 
V PRIEVIDZI 

 
   Slovenské hokejové „A“ sa začalo pripravovať na hokejové 
Majstrovstvá sveta vo Fínsku. Počas prípravy chodia hokejisti po 
slovenských mestách na sústredenia a tréningy. 2. a 3. apríla prišli na 
prípravné zápasy do Prievidze, kde si zmerali sily so Slovinskom 
v dvoch zápasoch.  
   Prvý zápas sa hral 2. apríla v podvečerných hodinách a vysielala ho 
aj STV. V hľadisku ho naživo sledovala Silvia Petrášová. Slováci začali 
od prvých chvíľ tlačiť súpera, ktorý len zriedka dostal šancu. V siedmej 
minúte, keď slovinský brankár vyrazil puk do vzduchu, trafil prilbu 
slovenského hráča. Od prilby sa puk odrazil rovno do bránky 
a vyhrávali sme 1:0. Po viacerých šanciach sme začali protiútok dvaja 
proti jednému. Naši si pekne nahrali a dali sme gól do poloprázdnej 
bránky. 2:0. Vzápätí po bully sme sa dostali do útočného pásma a dali 
sme ďalší gól – 3:0. V tretej tretine išiel náš hráč sám na brankára. Bol 
sfaulovaný. Pri páde ešte stihol posunúť puk do brankára. Od neho sa 
puk odrazil do korčule slovinského obrancu a následne do bránky. 
A bolo 4:0. Naši začali poľavovať v hre a po peknej kombinácii dali 
Slovinci čestný gól. Tento zápas sme teda vyhrali 4:1. 
   Druhý zápas sa hral 3. apríla. Tentoraz som bol divákom na zimnom 
štadióne ja. Hneď v prvých minútach začalo Slovensko tlačiť súpera. 
Po mnohých šanciach  sme strelili v prvej tretine gól. Aj druhú tretinu 
sme začali s veľkým tlakom. Slovinci sa len bránili a znervózneli. Začali 
faulovať našich. Po mnohých škaredých fauloch nariadil hlavný 
rozhodca trestné strieľanie. Náš hráč sa rozbehol, pred brankárom 
spravil kľučku a puk zasunul pod ľavý betón brankára. 2:0. O chvíľu 
sme dali aj tretí gól.  V tretej tretine naši poľavili v nasadení, čo sa im 
vypomstilo. Slovinci boli viac aktívni, mali viac šancí. My sme sa 
väčšinou len bránili. Po peknej kombinácii nahodil hráč puk pred bránu 
a jeho spoluhráč dal gól. Slovincom narástli krídla a pred koncom dali 
ďalší gól. Naši však už víťazstvo udržali. Vyhrali sme 3:2. 

Martin Humaj 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver...   

„James, odnes mi posteľ do 
pivnice!“ 
„A prečo, pane?“ 
„Dnes chcem spať poriadne 
hlboko.“ 

� 
Na Záhorí zrazí kamión sliepku. 
Vodič vystúpi a pýta sa Ivana: 
„To je vaša sliepka?“ 
„Čo ste hlúpy? My nemáme také 
placaté...“ 

� 
Inzeráty: 
Kúpim nočník s uchom dovnútra. 
Zn.: Malý byt 
Predám včely. Zn.: Aj jednotlivo 

� 
Sedliak prijíma nového kočiša a 
pýta sa: 
„A rozumiete koňom?“ 
„Prečo? Niečo hovorili?“ 

� 
List od otca synovi na vojnu: Milý 
synu, bol by som ti aj poslal 
peniaze, ale už som mal zalepenú 
obálku... 

� 
„Mamička, uhádni, koľko zubnej 
pasty je v jednej tube!“ 
„Janko, to neviem...“ 
„A ja viem! Od postele až po 
televízor!“ 

� 
„Ja idem, ty ideš, on ide...Čo to 
znamená, Jožko?“ 
„To znamená, že tu nik neostane.“ 
 

„Ocko, čo je dnes?“ 
„Streda.“ 
„Vidíš a Anka od susedov sa so 
mnou hádala, že je september.“ 

� 
„Obžalovaný, na všetky otázky 
odpovedajte ústne. Akú školu ste 
navštevovali?“ 
„Ústne. 

� 
V lietadle dôjde k únosu. Únosca 
– začiatočník vykrikuje: 
„Mám granát. Ak sa niekto pohne, 
všetko vyletí do vzduchu!“ 
Cestujúci oponujú: 
„Ale my sme vo vzduchu!“ 
„Doparoma! Zase ma niekto 
predbehol!“ 

� 
Žiaci dostali za úlohu, aby každý 
urobil nejaký dobrý skutok. Na 
druhý deň sa ich učiteľka pýta, 
kto čo urobil. Prihlásia sa Dežko 
s Jankom a hovoria: 
„My sme previedli babku cez 
cestu.“ 
„A to ste museli obidvaja?“čuduje 
sa učiteľka. 
„No hej, lebo ona nechcela ísť.“ 

� 
Po výpadku elektriny si dvaja 
rozprávajú zážitky: 
„ Predstav si, chytilo ma to akurát 
vo výťahu, a tak som tam dve 
hodiny len tak sedel.“ 
„To máš ešte fajn. Ja som po celú 
tú dobu stál na eskalátore.“ 


