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NOVINKY Z RODINKY  
 

   V utorok, 30. decembra, sa po roku opäť uskutočnila návšteva skupiny Gnosis 
(Pali a Peťo Schmidtovci, Silvia Petrášová a Veronika Belisová) u tety Marienky 
Mečiarovej. Spoločne jej zaspievali niekoľko vianočných piesní.  Poslucháčmi 
tohto súkromného benefičného koncertu boli aj Filka Petrášová, Lucka Petrášová 
a Humajovci. 
 

   3. januára 2004 sa v piaristickom kostole uskutočnil koncert pri príležitosti 
10. narodenín zboru Trosky (v ktorom spieva aj Silvia Petrášová, Maťka a Peťka 
Humajové) a 7. narodenín detského speváckeho zboru Rosnička (Maťka je 
členkou aj tohto zboru). Okrem Trosiek a Rosničky v programe vystúpili aj 
ostatné hudobné telesá z piaristického kostola: Gnosis, I.O.C.U.S. a Na chvíľu 
(zoskupenie, ktoré vzniklo len týždeň pred koncertom a vystúpilo s rockovými 
koledami od Tublatanky). Výťažok z koncertu bol venovaný na opravu kostola. 
 

   10. januára sa v necpalskom kultúrnom dome ozývali tóny Necpalanky. 
2. necpalského plesu, zorganizovaného Petrom Petrášom ml., sa zúčastnili Evka 
a Jozef Humajovci, Vlasta a Kamil Petrášovci, Vierka a Jozef Šmidovci, Erika, 
Silvia a Veronika Petrášové. Zábava vraj bola vynikajúca až do samého rána! 
A viete, kto sa stal novým necpalským richtárom? No predsa Kamilko Petráš! 
 

   Od 29. do 31. marca písali študenti štvrtých ročníkov  stredných škôl monitory 
(písomné testy, ktoré píšu v rovnakom čase všetci vybraní študenti; slúžia na 
zisťovanie vzdelanostnej úrovne škôl). Petra Humajová písala monitor 
z francúzštiny a geografie, Silvia Petrášová z geografie a chémie. 
 

   21. a 22. január strávila Silvia Petrášová v Bratislave. Robila prijímačky na 
architektúru, ktoré pozostávali z talentovej a vedomostnej skúšky. Boli vraj ťažké, 
Silvia ich však zvládla a na tento študijný odbor bola prijatá. 
 

   V pondelok, 5. apríla ráno, sa na Gymnáziu V. B. N. v Prievidzi začali písomné 
maturity zo slovenského jazyka. Silvia Petrášová si zo štyroch tém vybrala lyrickú 
prózu o prírode: Zeleňou zajasalo celé okolie a slnko zaplavilo údolie zlatom... . 
Petre Humajovej sa najviac zapáčila úvaha na základe prečítaných diel: Literárne 
hrdinky – skutočnosť alebo ideál? 
 

   Anka Mečiarová (manželka uja Tóna) mala v apríli stretávku zo školy po 
50 rokoch. Spolu so svojimi bývalými spolužiakmi sa dobre zabavila, aj keď 
spoznávať sa museli pomocou fotografií. 

 

22. apríla sa Martin Humaj v Nitre zúčastnil  tradičných Kalazanských hier 
piaristických škôl na Slovensku. Sutažil v troch disciplínach a futbale. V skoku do 
diaľky získal 1. miesto (4,79m), v behu na 60m 2. miesto (6,92 s), v štafete 4 x 
60m sa družstvo neumiestnilo. Vo futbale získala PZŠ Fr. Hanáka 1. miesto, 
Martin strelil 1 gól. 
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V apríli sa Romanovi Petrášovi (synovi uja Kamila) rozrástla rodina – narodil sa 
mu syn. 

29. apríla odcestovali dvaja žiaci PZŠ Fr. Hanáka v Prievidzi – Martin Humaj 
a Ján Chalmovský – spolu so svojím pánom učiteľom Vladimírom Stančíkom do 
Starej Turej, kde sa zúčastnili súťaže s technickým legom. Strávili tu dva dni, 
počas ktorých boli ubytovaní na internáte elektrotechnickej priemyslovky. 
Spomedzi 20 súťažných družstiev sa po prezentácii modelov umiestnili na 
15. mieste. 
 

   30. apríla sa študenti 4. ročníka Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi spolu 
so Silviou Petrášovou a Petrou Humajovou slávnostne rozlúčili so školou 
a svojimi profesormi. Touto rozlúčkou a vystavením tabla v OD Prior sa začal ich 
akademický týždeň. 
 

   Na nedeľu Dobrého Pastiera, 2. mája, boli v Necpaloch hody. Tradičnú sv. omšu 
pri kaplnke odslúžil prievidzský pán dekan Ján Bednár. Martinka Humajová sa 
však na tejto sv. omši nezúčastnila, pretože spievala s Rosničkou na 1. sv. 
prijímaní v piaristickom kostole. Na jednej pesničke si dokonca odskúšala 
aj dirigovanie. 
     
  4. mája hrala Maťka Humajová na koncerte v ZUŠ. V jej podaní odznela skladba  
od Antonína Dvořáka Deduško tancuje s babičkou. 
 

   7. mája pricestovali na Slovensko „Újezďáci“, Dominik a Marek Floriánovci. 
U svojej starkej Helenky  Mečiarovej pobudli 2 týždne. Domov sa vrátili spolu so 
svojou mamičkou Ivetkou, ktorá na Slovensko prišla len na pár dní, keďže mala 
v Martine stretávku zo strednej školy po 20 rokoch. 
 

   V utorok, 11. mája, ukončila Silvia Petrášová štúdium na strednej škole 
maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, chémie 
a geografie. Petra Humajová maturovala v stredu, 12. mája. Okrem slovenského 
jazyka a literatúry a geografie si zvolila ešte dejepis a francúzsky jazyk. Obe 
študentky zmaturovali s vyznamenaním. 
 

   29. mája sa už ako tradične v kostole piaristov uskutočnil program Mládež 
očakáva nové Turíce. Na úvodnej sv. omši o 18:30 spieval detský spevácky zbor 
Rosnička (spolu s Maťkou). Nasledovali Bartolomajčatá, Gnosis (kde spieva 
Silvia), hosť večera- skupina Jocara z Ružomberka, adorácia so speváckym 
zborom Nádej, vystúpenie oktetu I.O.C.U.S., divadelná scénka Trosiek z tvorivej 
dielne Veroniky Belisovej, nuž a na záver to bola polnočná omša, na ktorej 
spievali Trosky. Program sa skončil okolo pol druhej v noci. 
 

   1.júna začala Petra Humajová pracovať na Bojnickom zámku. Zaradila sa medzi 
lektorov, ktorí turistov sprevádzajú po celom zámku. 2. júna jej prišlo oznámenie 
z Katolíckej univerzity v Ružomberku, že je prijatá na učiteľstvo v odbore 
slovenský jazyk – dejepis. 
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   3. júna odcestovala Silvia Petrášová i so svojím priateľom Peťom Schmidtom na 
brigádu do Dánska. Celý mesiac strávila oberaním jahôd. Domov sa vrátila 
29. júna. 
 

9. júna sa Stanka Mečiarová vydala za svojho talianskeho priateľa Davida. Svadba 
v Taliansku sa konala len v prítomnosti svedkov. Stanke priezvisko Mečiarová 
zostáva, pretože v Taliansku sa po mužoch volajú až ich deti. Začiatok júla strávili 
mladí manželia na Slovensku. 
 

   V nedeľu 13. júna bol spevokol Rosnička (v ktorom spieva aj Maťka Humajová) 
vystupovať vo Svätom Jure. Cestu im spríjemňoval páter Pavol Kollár, ktorý 
rozprával o histórii každého mesta, ktorým prechádzali. Spevokol spieval na sv. 
omši o 11:00 a potom jeho členovia dostali výborný obed. Nakoniec si pozreli 
historické pamiatky v meste a vydali sa na spiatočnú cestu. 
 

   18. júna oslávila teta Betka Karaková 80 rokov. U nej doma sa stretla celá 
rodina a na harmonike jej zahral brat Kamilko Petráš. 
 

   Koncom júna opäť pricestovali na Slovensko „Újezďáci“ – Dominik a Marek 
Floriánovci. U svojej starkej plánujú stráviť podľa slov Dominika „měsíc 
a nekolik týdnů“ . U nich doma sa totiž konajú veľké opravy strechy na dome. 
 

   29. júna sa na dvore Petrášovcov a Humajovcov konala oslava menín Petrov 
a Petry. Nechýbal guláš a po dlhom čase i skupina Necpalanka, ktorá roztancovala 
všetkých hostí. Hostina trvala do neskorých nočných hodín. 
 

   V júni ukončil štúdium na Piaristickej základnej škole Fr. Hanáka v Prievidzi jej 
žiak Martin Humaj. Ďalej bude pokračovať v štúdiu na Združenej strednej škole 
obchodu a služieb v Handlovej, kde bude navštevovať odbor mechanik 
počítačových sietí. 
 

   Júl sa pre sestry Silviu a Veroniku Petrášové i pre Petru Humajovú niesol 
v znamení brigád. Silvia a Veronika začali pracovať v Nitrianskom Rudne, Petra 
brigádovala v lekárni Angelika v Necpaloch. 
 

   V utorok 13. júla sa u Humajovcov uskutočnila veľká opekačka, ktorej sa 
zúčastnili rodiny Palajovcov, Hofferovcov, ale i páter Ján Hríb. S Hofferovcami 
a Palajovcami sa Evka a Jožko Humajoví spoznali pred niekoľkými rokmi na 
piaristickom plese, nuž a stretávajú sa dodnes. I takýmto spôsobom. 
 

   Od 7. júla do 11. júla cestoval Peter Petráš mladší už s nehrajúcimi 
basketbalistami z Prievidze do Švajčiarska. Stretli sa tam s mužstvom tiež už 
nehrajúcich basketbalistov z Rubbingenu. Na budúci rok zavíta toto družstvo do 
Prievidze. 

                                                                                   Martinka a Petra Humajové 
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JAHODOVÉ ŠIALENSTVO  
 

     Na túto neuveriteľnú výpravu sme sa vydali 3. júna so štvordňovým meškaním 
kvôli nepriaznivému počasiu. Nekonečná cesta sa vliekla 24 hodín, ale ani 
neviem, kedy sme prekročili dánske hranice. To je ale paradox, že?... Bola som 
unesená. Dánsko je nádherné...more, loďky, domčeky so slamenou strechou, 
farmy a farmičky... alebo formičky?  No a na jednej takej formičke sme zakotvili 
aj my – 25 Slovákov.  
     Majiteľ sa volá Peter Petersen a je typický Dán – blond vlasy, trošku zaguľatený 
a dioptrické okuliare na nose. Farma má 7 rokov, pestujú sa tu jahody – naša 
parketa, hrušky a jablká. Ubytovali nás v obrovskej hale, kde časť zapratávali 
chladiace boxy veľké ako dve moje izby. Bolo ich asi päť. Ďalšiu časť obývali 
traktory, autá a iné dopravné a prepravné prostriedky. No a nechýbala zóna pre 
Slovákov – 3 rady stanov ohradené takými drevenými čudami. Celá hala stála 11 
miliónov DK, na naše je to okolo 60 miliónov. Ak mám pravdu povedať, zima tam 
naozaj vládla. Presvedčili sme sa o tom hneď v prvú noc a s určitosťou viem, že na 
ďalšiu noc nezostal ani jeden sveter a spacák bez podnájomníka. Postupne všetci 
ochoreli aj vyzdraveli. Nebolo to však nič oproti cudzincom, ktorí mali stany vonku 
a každú noc tŕpli od strachu, či ich neodfúkne ten ozrutánsky vietor, kvôli ktorému 
je v tejto krajine nekonečne veľa mlynov a mlynčekov ( na kávu ). 
     Ak vás trápi otázka stravy, ako každých rodičov, mali sme veľkú kuchyňu so 
všetkým možným vybavením. Varili sme si sami, no hladom určite nikto netrpel. Veľa 
vecí sme si požičiavali a vymieňali, dokonca sa varila aj krupica a robili pukance.  
     Práca bola dosť náročná, hlavne kvôli skorému vstávaniu, chladu, vetru 
a vlhku, ale zároveň veľmi zábavná, hlavne jahodové vojny. Samozrejme, že na 
poli sme neboli bez dozoru – kontrolovali nás Poliaci, ktorí na farme robia celý 
rok. Rýchlo sme sa skamarátili, veď sme si celkom rozumeli. Večer sa vždy pilo 
pivo, klebetilo, alebo sme chodili na pláž, ktorá bola vzdialená naozaj len pár 
krokov. Škoda, že nám neprialo počasie. Často pršalo, dokonca dvakrát nás 
zasypal ľadovec, čo sa hneď prejavilo na jahodovej úrode, ktorú majiteľ skôr 
nazval neúrodou. Zo dňa na deň sme sa s ním po vzájomnej dohode rozhodli 
odísť. Bolo to asi 20 dní pred plánovaným odchodom. Mrzelo to jeho aj nás, ale 
asi to tak malo byť. Poliaci boli tiež smutní, že im odchádza spoločnosť a možno 
nám trošku závideli, že ideme domov. Aj vietor prestal fúkať, slniečko hrialo vodu 
v nádhernom mori, asi preto, aby sme spomínali v dobrom. Ale veď určite budeme 
a ak Boh dá, o rok sa zase stretneme.  
     Cesta sa zdala zrazu krátka a keď sme prešli cez slovenské hranice, ruch 
v autobuse bol naozaj veľký. Všetci sa tešili, že konečne vidia slovenské vrchy, 
aké v Dánsku nenájdete a zajedia si slovenského chleba, akého si v Dánsku 
nezajete. Videli sme kus sveta, zažili veľa dobrodružstiev, zarobili nejaké 
korunky, ale ako sa vraví: „Všade doma, dobre najlepšie...“, či vlastne: „Všade 
dobre, doma najlepšie.“... 

      Silvia Petrášová 
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Výlet do Bratislavy 
 

   Blížil sa koniec školského roka a začali sa plánovať výlety. Trieda 
sekunda netrpezlivo očakávala, kam sa teraz vyberú na výlet. Jedného 
dňa nám pani profesorka Hantabálová na biológii povedala:„Čo by ste 
povedali na to, keby sme išli na výlet do Bratislavy?“ Všetci boli nadšení, 
pretože ísť do Bratislavy na výlet bol náš sen už dlho. Potom sa nás pani 
profesorka spýtala:„Chcete, aby s vami išla ešte nejaká trieda? Potom by 
ste mali lacnejší autobus.“ Všetci však odpovedali:„To v žiadnom prípade!“ 
Ja som sa pani profesorky spýtala, či by s nami nemohla ísť aj moja sestra 
Peťka. Pani profesorka súhlasila. A tak sme sa teda dohodli na termíne 
15.6.2004. 
   Ráno sme odchádzali o 5:30. Ja s Peťkou som stávala už o 4:00. Na 
výlet sme sa tešili, a tak vstať pre nás nebol problém. Potom nás maminka 
zaviezla na parkovisko pred vysokou školou a vyrazili sme. 
   Cesta bola veľmi dlhá. Ja som sedela s mojou kamarátkou Dominikou 
a Peťka s mojou spolužiačkou Kikou. Keď sme dorazili do Bratislavy, 
ponáhľali sme sa na loď, ktorá nás mala doviezť na hrad Devín. Cesta na 
lodi trvala 2 hodiny. Hrad bol krásny. Videla som z neho, ako sa rieka 
Morava vlieva do Dunaja. Cesta späť trvala už len 30 minút, pretože sme 
plávali s prúdom vody. Potom sme sa prechádzali po Bratislave. Pri tejto 
prechádzke som stretla môjho starého kamaráta, speváka Roba Kazíka, 
ktorému som dala kedysi dve koruny. Hneď som za ním bežala a chvíľu 
som sa s ním rozprávala. Potešilo ma, že si ma ešte pamätal. Ďalej naša 
cesta pokračovala do McDonaldu, kde som si s Peťkou kúpila strojovú 
zmrzlinu. Potom sme išli nakupovať do Tesca a pozrieť sa na inauguráciu 
prezidenta pred prezidentský palác. S ubolenými nohami sme sa vrátili do 
autobusu. Celou cestou späť som sa tešila domov. 
   Do Prievidze sme sa vrátili približne o 19:30. Večer, keď sme si ľahli do 
postele, sme už len s radosťou spomínali na krásne prežitý deň. 

Maťka Humajová  
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TAJNI ČKA 
 

„Stráž si svoje myšlienky – sú... (tajnička)“. Čínske príslovie. 

1. Prístroj na prehrávanie kaziet – dopravný prostriedok, ktorý jazdí po 
koľajniciach. 

2. Nádoba, do ktorej sa sadia kvety - druhé najväčšie mesto na Slovensku. 
3. Prístroj na meranie času – obľúbená maškrta. 
4. Spisovná slovenčina, ktorú uzákonil Anton Bernolák. 
5. Opak bohatstva – „popcorn“ inak. 
6. Mesto, kde bol ukrižovaný Ježiš – druh nespisovného jazyka. 
7. Nábytok, do ktorého si odkladáme veci na oblečenie – prvý deň v týždni. 
8. Každý štvrtý rok je... – pokladňa hovorovo. 
9. Vyvyšovanie jednej rasy nad druhú – kvet symbolizujúci skromnosť. 
10. Slovenské národné jedlo – tvorca animovanej postavičky Mickey Mouse. 
11. Ľudová predpoveď počasia – les inak. 
12. Športovec, ktorý praktizuje krasokorčuľovanie. 
13. Pretekár formuly F 1 – rastlina, ktorá rastie na púšti. 
14. Najhlbšie miesto na svete je ... priekopa – orgán hmatu. 
15. Prvý prezident Československa – susedný štát Slovenska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Martinka, Martin a Petra Humajovci 
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MAŇA ANKETA  
VII. ROČNÍK  

   Tento rok láme anketa rekord v počte hlasujúcich – je ich 118! A aby sme to ešte 
upresnili: 77 žien a 41 mužov.  
   VII. ročník Maňa ankety sa do histórie Mane zapíše ešte jednou vecou. Po 
prvýkrát v ňom chýbajú kategórie najlepší film a najlepšia pesnička. Filmov 
a pesničiek je v dnešnej dobe totiž strašne veľa a už po minulé roky sme mali 
problém vyhodnotiť 1., 2. a 3. miesto, pretože takmer každý človek, ktorý hlasoval 
do našej ankety, dal niečo iné. A tak sme sa rozhodli, že tieto kategórie zrušíme. 
   Kto sa teda stal najlepším hercom, herečkou, spevákom, speváčkou a skupinou 
tento rok? Nech sa páči, výsledky Maňa ankety sú pripravené! 
 

Najlepší herec: 
1. TOM CRUISE (11 hlasov) 
2. Richard Gere  (10 hlasov) 
3. Tom Hanks (9 hlasov) 

 

Najlepšia herečka:  
1. JULIA ROBERTS (36 hlasov) 
2. Katarína Kolníková (7 hlasov) 
3. Magda Paveleková, Zdena Studenková (6 hlasov) 

 

Najlepší spevák:  
1. JOŽO RÁŽ (17 hlasov)  
2. Robo Kazík (11 hlasov) 
3. Karel Gott (9 hlasov) 

 

Najlepšia speváčka: 
1. JANA KIRSCHNEROVÁ  (13 hlasov) 
2. Martina Humajová (12 hlasov) 
3. Lucie Bílá (10 hlasov) 

 

Najlepšia skupina:  
1. ELÁN (30 hlasov) 
2. Necpalanka (19 hlasov) 
3. Beatles (10 hlasov) 

 

   Žrebovanie výhercov cien sa uskutočnilo v nedeľu, 25. júla, v byte Marienky 
Mečiarovej za účasti redaktorov časopisu Maňa, štátneho notára Jozefa Humaja, 
opozičného diváka Petra Petráša st., pisateľky Filky Petrášovej a nestranných 
pozorovateľov čakajúcich na výhru – Milanka Petráša a jeho dcéry Lucky. 
   Väčšiu šancu na výhru mali ako každý rok, tak aj teraz naši sponzori a zberatelia 
hlasov, ktorí nepatria do redakčnej rady – čiže Evka Humajová a Marienka 
Mečiarová. 
 
   Sponzori: Mária Mečiarová, Vlasta Petrášová, Monika Chudá, Božka 
Humajová, Lýdia Mečiarová, Eva Humajová, Jozef Humaj, Ingrid Habajová 
 

 

Výhercovia cien: 
1. Kniha od Bruna Ferrera: Tajomstvo červených rybiek – Stanka Mečiarová 
2. Prívesok na kľúče – korytnačka – Janka Palajová ml. 
3. Bonboniéra Cherry Queen – P. Vojtech Dávid 
4. Voňavka – Štefánia Lachká 
5. Cappuccino – Martin Šutinský 
6. Sviečka – Mária Kopecká 
7. Okrúhly tanierik – Elena Mečiarová 
8. Sprchový gél Dixi – Dominika Koštialiková 
9. Oválna tácka – Martina Letavayová 
10. Bonboniéra Cherry – Dominika Kováčiková 
11. Sprchový gél Palmolive – Viliam Ďurčo 
12. Nožnice – Táňa Kurbelová 
13. Dóza na odkladanie potravín – Božena Humajová 
14. Prostriedok na umývanie riadu Pur – Michal Kısegi 
15. Sprchový gél Carava – Jana Petrášová 
16. Čokoláda Strike – Natálka Pikulíková 
17. Tekuté mydlo – Ingrid Habajová 
18. Odmerka – Anna Gerhátová 
19. „Solviny“ – Mária Mečiarová 
20. Káva Jacobs – Alžbeta Karpišová 
21. Krém Phytanola – Margita Duranziová 
22. Šampón Palmolive – Martinka Hofferová 
23. Poznámkový blok – Zdenka Grežová 
24. Zubná pasta Colgate – Vladimír Mečiar 
25. Švédska utierka – Monika Palacková 
26. Krém Phytanola – Stanislav Mečiar 
27. Servítky – Vlasta Beňadiková 
28. Čaj lásky – Elena Pipíšková 
29. „Solvina“ – Ľubka Mečiarová 
30. Zubná kefka – Ladislav Blaško 
31. Malinový puding – Ján Karpiš 
32. „Solvina“ – Zuzka Mečiarová 
33. Hrebeň – Vlasta Petrášová 
34. Pohľadnice – Peter Šimkovič 
35. Balzam na pery – Lenka Petrášová 
36. Jahodový puding – Tomáš Mečiar 
37. Tužkové baterky – Štefan Páleš 
38. Papierové vreckovky – Július Palaj 
39. Karamelový puding – Margita Hodálová 
40. Drevené špáradlá – Ondrej Karpiš 
41. Bon Pari multivitamín – Lýdia Mečiarová 
42. Perá – Beáta Hofferová 
43. Lízatko – Jozef Bojda 
44. Žuvačky – Kamila Hepnerová 
45. Pohľadnica – Anna Mečiarová (Žabník) 

                                                                   Gratulujeme!            
 Redakcia 
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TOM CRUISE 

JOŽO RÁŽ 

JULIA ROBERTS 

JANA KIRSCHNEROVÁ 

ELÁN 



OSEMSMEROVKA  
 

„ Pán policajt, pán policajt! Rýchlo!“ ťahá Paľko za rukáv policajta. „Tam za 
rohom...náš učiteľ matematiky...“ 
„Stalo sa mu niečo?“ 
„Nie, ... (tajnička – 3 10).“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABECEDA, ARABELA, AUTOMOBIL, BIBLIA, BIOLÓGIA, BIOT OP, 
BRAŇO, BROD, BUBON, HNILOBA, IZBA, KAZ, KĹB, KLOKAN, KNIHA, 
KUKURICA, LES, LIETADLO, NORBERT, NÓR, NOS, OBDIV, OBOR, 
RUMBURAK, TELEFÓN, TELKA, TORNÁDO, ZUZKA 

Martinka Humajová 
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A B E C E D A A H I N K

R U M B U R A K N O S U

A B T I I A B Z I Z A K

B O O O Z B L U L E Ĺ U

E N R L M I L Z O B K R

L O N Ó R O O I B Z L I

A R Á G A T B R A Ň O C

O B D I V O O I K P K A

A E O A R P R K L O A S

V R R N Ó F E L E T N E

A T B L O L D A T E I L

Slovníky:  
Slovensko-taliansky 

hokejista - mantinelli 
Turín po živelnej pohrome -
Cintorino 
rýchly – petardo 
 

Slovensko -maďarský  
dôchodca – uštván - léti 
robotník – šuter – házi 
 

Cudzích slov 
logaritmicky – pije v pravidelných 
intervaloch 
parabola- oznámenie 
rušňovodiča, že došla para 
naivka  – nech sa páči, Iveta 
fritéza – slobodné tvrdenie 

akolyta – otázka Záhoráka na 
stav lietadla 
Assissi – zrejme existuješ 
averzia –  prvá možnosť 
Celaskon – smrť za mrežami 
Hamlet – cesta lietadlom 
s možnosťou obeda 
homília – pletú mu rozum 
Jamajka – volám sa Mária 
pestuje – Pozor, havo! 
zavolanie – za také zviera sa 
nechcem vydať 
 
Zemepisné názvy: 
Laborec - odborník na spev 
Prešov - na zábavu 
Stropkov – plafón obitý plechom 
Trebatice – máš málo vitamínu C 



 

MESIAC NA ZÁMKU 
 ALEBO AKO SOM SPEVÁDZALA 

    
   Hrady a zámky ma fascinovali už od malička a vždy som túžila robiť na 
nejakom z nich sprievodkyňu. A keďže najbližšie pri nás je Bojnický zámok, 
v maturitnom ročníku som si tam poslala žiadosť. Myslela som si: „Zmaturujem, 
v júni budem mať prijímačky na vysokú školu a cez letné prázdniny už môžem v 
kľude pracovať.“ Všetko však bolo inak... 
   Keďže sa zo zámku stále neozývali, zmierila som sa s tým, že z toho nič nebude. 
Po maturite som si dala oddych od učenia a potom som sa pomaly začala 
pripravovať na prijímačky, keď tu zrazu zavolali zo zámku, že sa mám prísť 
niekedy ukázať. Išla som tam hneď na druhý deň. Len čo som otvorila dvere 
kancelárie mojej budúcej vedúcej, už som bola prijatá: „Humajová, áno, jediná 
z tých, čo sa hlásia, ste sa učili po francúzsky, tým pádom vás prijímam, tu máte 
text, nastupujete 1. júna. Dovidenia!“ vyšla som odtiaľ s otvorenými ústami. Na 
naučenie textov som mala presne týždeň, pri pomyslení na prijímačky mi vlasy 
vstávali „dupkom“ a navyše som si vôbec nebola istá svojimi jazykovými 
znalosťami. Čakala som, že ma vyskúšajú, či im moja úroveň cudzej reči vyhovuje 
– a oni nič. Nezostávalo mi teda nič iné, len sa pustiť do boja... 
   Nastal deň D – 1. jún. Zistila som, že skoro všetci noví sprievodcovia sú z nášho 
„gympľa“, takže som sa s nimi už trochu poznala. Spriatelili sme sa rýchlo, veď 
nás spájali nielen spomienky na gymnázium, ale i obavy z toho, ako to tu 
zvládneme. Keďže jún môžeme nazvať mesiacom školských výprav, i ja som mala 
na svojej prvej výprave školákov. Musím sa priznať, že sa na ňu už ani veľmi 
nepamätám – iba viem, že za svoj prvoradý cieľ som si dala tváriť sa tak, akoby 
som tam už pracovala roky. Asi sa mi to aj podarilo, pretože jeden chlapec sa ma 
na záver prehliadky spýtal, koľko tam už pracujem. Keď som mu povedala, že 
sprevádzam po prvýkrát, vyvalil oči a povedal: „Som tu už dvadsiatykrát, ale ešte 
nikdy som nikoho nepočul toľko hovoriť o obrazoch v obrazárni, koľko ste vraveli 
vy.“ „Bodaj by nie, keď som sa ich toľko ,drvila‘,“ pomyslela som si. No jeho 
pochvala mi veľmi pozdvihla sebavedomie a od tej chvíle som sa prestala báť. 
   V prvých dňoch sa mi ešte dosť plietol jazyk. Namiesto „talianska renesančná 
zásuvková komoda“ som stále hovorila „talianska renesančná komodová 
zásuvka“. Ani za svet som nemohla povedať slovné spojenie „dobová 
splachovacia toaleta“. Vždy som len začala: „Dobová splachovacia...Dobová 
splachovacia...No proste záchod.“ A vysloviť „podľa podlahy“ s mäkčeňmi na 
správnom mieste, či „kontesa sa vydala“ bez zakoktania, to bolo umenie... 
   Postupne som si začala všímať rôzne veci, ktoré mi potom pomohli. Napríklad 
to, že deti sa pravidelne rozrozprávali v kaplnke, hrobke i jaskyni, lebo sa im to 
dobre ozývalo. Preto som sa snažila začať rozprávať skôr ako oni, aby sa utíšili 
ešte kým to bolo možné. Po určitom čase som sa naučila odhadnúť, akú mám 
skupinu, či im mám hovoriť veľa a či málo, či ich to zaujíma a či nie... Dalo sa to 
zistiť už v 1. miestnosti, najneskôr však v Orientálnom salóne. Ak sa členovia 
mojej výpravy nezasmiali na legende o čarovnom zrkadle, do ktorého keď sa  
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pozriete a pekne sa na seba usmejete, na druhý deň sa zobudíte o niečo krajší, 
vedela som, že to nie je „nič moc“. 
   Možno si poviete: „Čo už len môže byť zaujímavé na tejto práci, keď celý deň 
omieľate to isté?“ Áno, hovorila som síce stále to isté, ale vždy to bolo iné, lebo 
na každej výprave boli iní ľudia, ktorí všetko vnímali rozdielne. Nosila som 
„princezničkovské“ šaty, takže malé deti boli väčšinou „hotové“ z toho, že s nimi 
ide princezná a boli ticho. „Puberťáci“, ktorých tam pravdepodobne dotiahli pani 
učiteľky, stáli oproti mne často s výrazom: „Strašne zaujímavé!“ (v ironickom 
zmysle), ale zvykla som si. Dospelí boli zámkom uchvátení, ale niekedy sa pýtali 
také otázky (typu: „Koľko váži zámok? Kde má ten kozub komín? Na čo bolo to 
drevené v stene?“), že som len bezradne pokrčila plecami. Na výpravách som 
mala zopár klaustrofobikov, ktorí odmietali ísť do jaskyne (no keďže cez jaskyňu 
sa vychádza von, musela som sa po nich vracať a vyvádzať ich inou cestou); deti, 
ktoré mi neverili, že umelé netopiere v jaskyni sú živé; ženy, ktoré zas neverili, že 
tie netopiere sú umelé; jedného poľského deduška blízko osemdesiatky, o ktorom 
som si myslela, že každú chvíľu odpadne (bola to hrôza), deti z osobitnej školy, 
ktoré sa na mňa stále „vešali“ od radosti, že ich sprevádza princezná; duševne 
zaostalé deti, ktoré mi dávali 
oveľa inteligentnejšie otázky 
ako niektorí dospelí... Môžem 
povedať, že každá výprava sa 
bola osobitnou kapitolou 
môjho pôsobenia na zámku. 
   Pár dní po tom, čo som 
začala robiť na zámku, mi 
prišlo z Ružomberku 
rozhodnutie o prijatí bez 
prijímacích skúšok. Starosť 
o prijímačky zo mňa opadla, 
a tak som sa začala učiť aj 
francúzske texty. Ale vo francúzštine som nakoniec ani nesprevádzala. Do zámku 
totiž chodia hlavne Nemci. V mojich slovenských výpravách boli často 
„zamontovaní“ aj cudzinci (Angličania, Poliaci, Maďari, Bulhari, Francúzi), ale tí 
dostali v pokladni texty a v nich si čítali to, čo som ja hovorila po slovensky. 
Osobitnou kapitolou boli deti z južného Slovenska, ktoré rozumeli len po 
maďarsky, preto im učiteľky museli tlmočiť. Keď prišli napríklad deti z Kolárova, 
hneď sme vedeli, že máme nie Slovákov, ale malých Maďarov. Smutné... 

S deťmi som zažila množstvo veselých príhod, najviac mi však v pamäti utkvela 
tá, keď sa ma jeden malý chlapec spýtal, či musím nosiť také šaty. „Jasné,“ 
odpovedala som. „A prečo?“ „Lebo ja som princezná!“ Chlapec si založil ruky 
v bok, pozrel na mňa a povedal: „Teta, vy musíte pozerať riadne veľa rozprávok!“  
Ten mi teda dal! 
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Po skončení výpravy bolo pre mňa najväčšou odmenou, keď sa ma deti pýtali, či tam 
budem ešte aj keď prídu nabudúce, keď mi dospelí podávali ruky na rozlúčku, ba raz 
mi aj dve malé rómske dievčatká z južného Slovenska lámanou slovenčinou povedali: 
„Ste veľmi milá!“ V takých chvíľach som vedela, že moja snaha nebola zbytočná. 
   Ako osoba oblečená v kostýme som pútala všeobecnú pozornosť, preto si ma 
turisti dosť často fotili a kamerovali. Fotila som sa nielen s deťmi, ale aj 
s monackým starostom a pravým černochom. Najvzácnejšiu fotku som však 
získala v posledný deň môjho pôsobenia na zámku. Vtedy tam totiž zavítal 
hokejista Miro Šatan aj so svojou priateľkou, (teraz už manželkou). Úplnou 
náhodou som vtedy mala pri sebe foťák, tak sme ho spolu s ostatnými 
sprievodkyňami poprosili, či by sa s nami neodfotil. Hneď súhlasil a jeho 
priateľka sa dokonca ponúkla, že ona nás odfotí. Boli sme z toho celé preč. Ja 
jediná som mala oblečený kostým (ostatné baby ich mali v čistiarni), preto si ma 
Šatan chytil okolo pliec – a ja som sa na tú fotku tak tešila, až z nej nič nebolo. 
Film vo foťáku sa totiž roztrhol presne na tom „šatanovskom“ zábere a väčšina 
ostatných fotiek sa osvietila, takže nakoniec som bola rada, že sa z toho 
nešťastného filmu zachránilo aspoň pár fotiek. Ale tá s Mirom Šatanom medzi 
nimi nebola... Keď smola, tak poriadna. 
   Dni na zámku uplynuli ako voda, no do života mi dali strašne veľa. Nielen 
nových priateľov, ale i nové skúsenosti. A tak dúfam, že sa tam raz ešte vrátim... 

  Petra Humajová 
 

HISTÓRIA BOJNICKÉHO ZÁMKU 
 

   Bojnický zámok patrí k najstarším a najromantickejším zámkom na Slovensku. 
Postavený bol pravdepodobne už v 9. storočí na travertínovej kope nad mestom, 
no prvá písomná zmienka o ňom pochádza až z roku 1113, zo Zoborských listín 
kráľa Kolomana. Hrad bol pôvodne drevený. Prestavaný na kamenný bol v 13. 
storočí, keď ho vlastnili Poznanovci. 
   Koncom 13. storočia hrad získal pán Váhu a Tatier- Matúš Čák Trenčiansky, 
ktorý ho vlastnil až do svojej smrti v roku 1321. V priebehu 14. a 15. storočia tu 
pôsobili rody Giletovcov, Leustachovcov a Nofriovcov.  
   Hrad bol vlastne vždy majetkom kráľa, no ten ho dával do zálohy alebo do 
dedičného vlastníctva svojim oddaným veľmožom. V roku 1489 ho kráľ Matej 
daroval svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. No údajne i sám kráľ 
Matej sem veľmi rád chodieval a často sedával pod lipou, ktorá sa ešte i dnes 
nachádza oproti vchodu do zámku. Má už viac ako 700 rokov a kráľ pod ňou písal 
úradné listiny. 
   Po smrti Mateja Korvína hrad získali Zápoľskí, ktorí tu vybudovali vonkajšie 
i vnútorné opevnenie. V roku 1527 ho cisár Ferdinand I. daroval Turzovcom, 
ktorý vytvorili z gotického hradu pohodlné renesančné sídlo. 

   Po vymretí rodu Turzovcov dostali hrad najskôr do zálohy a o šesť rokov  
(v roku 1643) aj do dedičného vlastníctva Pálfyovci. Prví z nich, ktorí pôsobili na 
Bojnickom hrade, boli cisársky generál Pavol Pálfy a jeho manželka Františka 
Kuenová – Pálfyová. Táto síce nevynikala fyzickou krásou, ale bola to veľmi 
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zbožná žena, ktorá dala na hrade postaviť kaplnku v barokovom štýle a do 
Prievidze pozvala rehoľu piaristov, ktorí tu pôsobia dodnes.     
   V 17. storočí dostal hrad barokovú podobu, v priebehu 18. a 19. storočia sa však 
jeho vzhľad podstatne nezmenil. Zmena nastala koncom 19. storočia, keď hrad 
získal jeho posledný šľachtický majiteľ  gróf Ján František Pálfy. Gróf bol totiž 
veľkým milovníkom umenia, veľa cestoval a zámky na rieke Loire vo Francúzsku 
ho natoľko inšpirovali, že sa rozhodol Bojnický hrad prestavať na romantický 
zámok podľa ich vzoru. Architektom neogotickej prestavby bol Jozef Hubert, no 
stal sa zjavne iba nástrojom v rukách grófa, ktorý sám zasahoval do 
architektonických plánov na prestavbu zámku, aby všetko bolo podľa jeho 
predstáv. Stará povesť hovorí, že gróf dal zámok prestavať pre jednu francúzsku 
kontesu, do ktorej sa zaľúbil na jednej zo svojich ciest. Ale keďže prestavba 
zámku trvala veľmi dlho, kontesa sa 
zatiaľ vydala, a gróf zostal naveky sám. 
Na znak smútku dal na jednu z veží 
Bojnického zámku umiestniť tŕňovú 
korunu. 
   Prestavba zámku trvala naozaj dlho – 
celých 22 rokov- a gróf sa jej úplného 
dokončenia už nedožil. Práce boli 
ukončené až v roku 1910 a  Pálfy 
napríklad nikdy nevidel úplne hotový 
legendárny  strop v Zlatej sále, hoci 
práce na ňom stále súril.  
   Gróf Pálfy zomrel 2. júna 1908 vo 
Viedni, ale želal si byť pochovaný na 
Bojnickom zámku, preto sem aj 
previezli jeho pozostatky. Sarkofág z červeného sedmohradského mramoru, kde 
teraz gróf odpočíva, bol však dohotovený až 4 roky po jeho smrti. V zámockej 
hrobke sú pochovaní nielen rodičia grófa Pálfyho – František a Natália, ale 
i nitriansky biskup Tomáš Pálfy, ktorého si gróf veľmi vážil. 
   Po smrti Jána Františka Pálfyho vypukli spory o jeho dedičstvo. Gróf si totiž 
v testamente želal, aby zámky, ktoré vlastnil, aj so zbierkami v nich boli 
sprístupnené verejnosti ako múzeá. Keďže však bol starý mládenec a nemal 
priamych dedičov, jeho posledná vôľa nebola splnená, a veľká časť jeho zbierok 
bola rozpredaná na dražbách v rokoch 1923 – 1926. V roku 1938 kúpil zámok 
veľkopodnikateľ Ján Baťa, ktorý tu mal skladiská a kancelárie. Až po  2. svetovej 
vojne prepadol zámok štátu a múzeum je tu zriadené od roku 1950. 
   Bojnický zámok je najnavštevovanejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku, 
k čomu určite prispieva napríklad i každoročný Festival duchov a strašidiel či 
Rozprávkový zámok. 

Petra Humajová 
( V článku boli použité informácie z Lektorských textov pre sprievodcov na 
Bojnickom zámku.) 
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JERICHOVE TRÚBY 
 

Zvláštny názov pre hudobnú skupinu? Ale nie... „Keď Izraeliti trúbili okolo 
Jericha, múry mesta popadali. Svojou hudbou by sme chceli preniknúť do sŕdc 
ľudí, zbúrať múry a vniesť tam svetlo.“ 

Toto hovoria o svojej skupine mladí františkáni, ktorí začali hrať len tak, pre 
radosť, ľudovky. Stretli sa v roku 1998 v Trstenej ako mladí adepti rehoľného 

života. Postupne začali hrávať nové 
skladby a už o rok hrali v takmer 
terajšej zostave. Skupinu tvorí „hnedá 
časť“ -františkáni Izmael, Benjamín, 
Mário a Kamil – a Tomáš a Jožo, ktorí 
tiež majú blízko ku františkánskej 
spiritualite. Izmael skladá hudbu i texty 
väčšiny piesní a hrá na elektrickej 
gitare. Benjamín je spevák – a vraj 
spieva naozaj rád. „Až mu niekedy 
musíme povedať, že nemusí tak často...v 
aute, pri jedle, v meste a všelikde inde.“ 
Na bicích hrá „veselá kopa“ Mário, na 

akustickej gitare posledný z františkánov Kamil. Jožo si rád „zabrnká“ na basovej 
gitare, na klávesoch zas „nôti“ Tomáš. A toto všetko spolu tvorí – hudobnú i 
duchovnú lahôdku neopakovateľnej chuti. 
   Jerichove trúby sú kapelou, ktorá sa snaží osloviť mladých modernou hudbou 
a prostredníctvom nej im priblížiť evanjeliovú zvesť. Hrajú prevažne rock, ale aj 
rap, rege. „Keď sme hrali v niektorých 
oravských dedinách v kostole, rachot 
bicích bol v tomto prostredí kultúrnym 
šokom. Takáto hudba však pritiahne aj 
mladých, ktorí by inak neprišli. Tradičná 
kresťanská hudba, akou je gregoriánsky 
chorál, je síce pekná, ale svet kráča ďalej 
svojou cestou a my sme ľudia tejto doby.“ 
   Texty piesní prichádzajú na svet – 
môžeme povedať znenazdajky. Napríklad 
pri skladaní piesne Môj Pán Izmael 
vysával. Najviac piesní vraj Izmael zloží 
počas skúškového obdobia, keď cíti tlak 
z učenia a to ho podnecuje zamýšľať sa nad rôznymi vecami. Stáva sa, že divoké 
piesne mu prichádzajú na um práve v tichu kaplnky. 
   Jerichovym trúbam sa už podarilo nahrať i prvé CD Múry sa sypú, ktoré 
obsahuje i multimediálnu časť s textami piesní, fotkami či videoklipom na pieseň 
Môj Pán. Možno povedať, že každá pieseň na ňom je „z iného súdka“. Pieseň 
Múry sa už sypú vyjadruje cieľ Jerichovych trúb – aby boli zbúrané múry   
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ľudských sŕdc, Večer sa zas vyznačuje hlbokou františkánskou spiritualitou. 
Chudobný hudobný nástroj je riadnou rockovou „divočinou“, Rap upúta hlavne 
moderným jazykom, prostredníctvom ktorého je podaná udalosť z evanjelia, keď 
sa Panne Márii zjavil anjel Gabriel a povedal jej, že sa stane matkou Božieho 
Syna. Veď v evanjeliu by sme asi ťažko našli takéto vyjadrenia anjela („Ja som 
Gabriel a anjel som a Boh ma poslal, tak ti spievam song...“) či Panny Márie („No 
moment, moment, Gabko milý, nerozumiem pár veciam v tejto chvíli...“). Na 
tomto CD si každý príde na svoje. 
   Jerichovym trúbam sa nahraním CD splnil veľký sen a sympaticky vyznieva aj 
ich poďakovanie ľuďom, bez ktorých by asi ešte stále len snívali: „Naozaj srdečné 
Pán Boh zaplať...lebo my nemáme čím...“ 

  (V článku boli použité informácie z multimediálnej časti CD Múry sa sypú 
a z rozhovoru Rockom meniť cesty sveta v časopise Čajka.) 

Petra Humajová  
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Večer 
 

Čo ťahá ma dnes večer do ticha 
To Tvoj duch Pane ženie ma na púšť 
Už neviem kedy som Ti potykal 
Otváram srdce tak to skús 
 
A potom v tme zapálim sviečku 
Do duše dubovú bránu otvorím 
So slzou bolesti na sklopenom viečku 
O pádoch každodenných s tebou 
hovorím 
Deň je už na sklonku a tak Ti dar 
prinášam 
Hrsť hriechov v rukách špinavých 
Dobre vieš ako ten náklad neznášam 
A teraz čakám či ma ho nezbavíš 
 
Odpoveď znova dostávam tú istú 
Zbytočne bál som sa že odpovie inak 
Hriechy zas z rúk mi vzal samotný 
Kristus 
Neboj sa vraví mi ľúbim ťa synak 
 

Môj Pán  
 

Kto má ma rád aj keď mám hlavu 
dohola 
 

Kto má ma rád keď všetci nenávisťou 
zahoria  
Kto má ma rád keď celý svet je proti 
mne 
Kto má ma rád dokonale úprimne 
 
Iba Ty Pane môj iba Ty Pane môj 
Iba ty Pane môj máš ma naozaj rád 
 
Kto dobrý je aj k nevďačným a zlým 
Kto je stále so mnou hoc naňho 
nemyslím 
Kto dáva nám keď v jeho mene prosíme 
Kto je našim svetlom na ktoré hľadíme 
 
Kto je môj učiteľ a kto mi život dal 
Kto sa zriekol všetkého keď človekom 
sa stal 
Kto mi dáva nádej že budem večne žiť 
Kto neváha mi nikdy moje hriechy 
odpustiť 
 
Pýtaš sa ma kto je ten môj Pán 
Ježiš Kristus ktorému som svoje srdce 
dal 
 
Si to ty Pane môj si to ty Pane môj 
Si to Ty Pane môj máš ma naozaj rád 
 



 

Recepty Filky Petrášovej 
 

SLIVKOVÝ KOLÁ Č 
  Suroviny: 50 dkg polohrubej múky, 25 dkg tvarohu, 12 dkg práškového cukru, 
10 polievkových lyžíc oleja, 10 polievkových lyžíc mlieka, 1 vanilkový cukor, 
1 prášok do pečiva, citrónová šťava 
   Postup: Tvaroh vymiešame s mliekom, olejom a citrónovou šťavou, potom 
pridáme vanilkový a práškový cukor a múku s práškom do pečiva. Na vymastený, 
vysypaný plech rovnomerne rozotrieme tvarohové cesto, na ktoré hustejšie 
poukladáme rozpolené slivky (môžeme použiť aj iné ovocie). 
   Vrchné cesto: 
   Suroviny: 4 vajcia, 10 dkg kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, 10 dkg 
hladkej múky 
   Postup: Z bielkov šľaháme tuhý sneh, zašľaháme cukor, vanilkový cukor, žĺtky 
a primiešame múku. Toto cesto rozotrieme na ovocie, posypeme 8 dkg sekaných 
orechov a pečieme (asi 40 minút). Koláč krájame dobre vychladnutý. 
 
FALOŠNÝ KRÉMEŠ 
   Suroviny: 35 dkg hladkej múky, 8 dkg smetolu, 1 vajce, 7 dkg práškového 
cukru, 1 dkg salajky (rozpustiť v troške mlieka), domiesiť asi 1 dcl mlieka. 
   Postup: Zamiesime cesto, rozdelíme na tri diely, každý tenko rozgúľame 
a upečieme na vymastenom veľkom plechu ako na roládu. 
   Plnka: ½ l mlieka, 4 polievkové lyžice hladkej múky, 1 vanilkový cukor, 
2 polievkové lyžice kryštálového cukru, uvaríme kašu a necháme chladnúť. Zatiaľ 
vyšľaháme 25 dkg masla a 20 dkg práškového cukru, pomaly pridávame 
vychladnutú kašu, dobre prešľaháme, pridáme trochu rumu a naplníme pláty. Na 
druhý deň pokrájame a pocukríme. 
 
RYBÁRSKE REZY 

I. cesto: Upečieme biely piškótový plát z 5 vajec na veľký plech ako na roládu. 
II. cesto: 8 vajec, 28 dkg kryštálového cukru, 28 dkg orechov, 5 dkg hrozienok, 
3 polievkové lyžice žemľových omrviniek, ½ balíčka prášku do pečiva 
Žĺtky šľaháme s troškou vody a asi s 2/3 cukru, pridáme mleté orechy, posekané 
hrozienka, žemľové omrvinky, prášok do pečiva a nakoniec zľahka vmiešame 
tuhý sneh z bielkov, vyšľahaný so zvyšným cukrom. Upečieme v mierne teplej 
rúre vo veľkom plechu. 
   Plnka: 3 celé vajcia, 15 dkg práškového cukru šľaháme nad parou, pridáme 
kakao, keď zhustne odložíme, do trochu vychladnutej zašľaháme po plátkoch 
35 dkg masla, dobre prešľaháme. Biely plát potrieme ríbezľovým džemom, na 
to položíme orechový plát, natrieme plnku, na to položíme orechový plát, 
natrieme plnku a na vrch nastrúhame čokoládu. 
 

                 Recepty poskytla a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová 
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b) George 
c) Manuel 
d) Jonas 
Blondínka použila žolíka 50:50. 
5. Od ktorého zvieraťa je odvodený 
názov Kanárskych ostrovov? 
a) kanárik 
b) klokan 
c) potkan 
d) tuleň 
Blondínka vypadla. 
 
P.S.: Ak ste sa pri čítaní smiali, tak tu 
sú správne odpovede: 
1. Storočná vojna trvala 116 rokov 
(1337-1483). 
2. Panamský klobúk vynašli 
v Ekvádore. 
3. Rusi oslavujú VOSR v novembri. 
4. Pôvodné meno kráľa Georga IV. 
Bolo Albert. Kráľ si meno zmenil 
v roku 1936. 
5. Názov Kanárskych ostrovov súvisí 
s tuleňom, v latinčine to znamená 
Ostrov tuleňov. 
No čo, boli ste múdrejší ako 
blondínka? 

TEST S BLONDÍNKOU  
 

   Blondínka sa zúčastnila televíznej šou, ktorá bola zameraná na inteligenciu. 

Mohla vyhrať 1 000 000 eur. Moderátor jej položil nasledovné otázky: 
ŠPORT - CYKLISTICKÁ PÚ Ť 
   4. júla sme sa všetci účastníci cyklistickej púte stretli o 9:00 – 9:30 hod. pred piaristickým 
kostolom v Prievidzi. Bolo nás okolo 20. Ešte pred odchodom nás príhovorom odprevadil 
primátor Prievidze Ján Bodnár. Potom sa spustili policajné húkačky a vyrazili sme. Tvorili 
sme malého hadíka na začiatku s policajným autom a na konci s tzv. zberným vozidlom, 
ktoré šoférovala Veronika Petrášová za dohľadu Silvie Petrášovej a Evky Kohútovej. Ja 
a ujo Peťo sme išli na konci tesne pred autom – no nie dlho, lebo potom sme „zabrali“ 
a zrazu sme boli na čele. Tak sme prišli do Žabokriek, kde sme sa pripojili k 200 – 250 
cyklistom z Bánoviec nad Bebravou. Všetci spolu sme dorazili do Nitry, kde sme sa 
ubytovali na cirkevnej škole. Na druhý deň sa išlo na slávnostnú svätú omšu, po nej na 
obed a okolo 13:00 späť domov. 

Martin Humaj 

TEST MAŇA Strana 22

1. Ako dlho trvala storočná vojna? 
a) 116 rokov 
b) 99 rokov 
c) 100 rokov 
d) 150 rokov 
Blondínka využila právo neodpovedať 
na otázku. 
2. V ktorej krajine vynašli 
panamský klobúk? 
a) Brazília 
b) Chile 
c) Panama 
d) Ekvádor 
Blondínka požiadala o pomoc 
publikum. 
3. V ktorom mesiaci oslavujú Rusi 
Veľkú októbrovú socialistickú 
revolúciu? 
a) január 
b) september 
c) október 
d) november 
Blondínka využila právo poradiť sa 
a zatelefonovala druhej blondínke. 
4. Aké je pravé meno kráľa Georga 
IV.? 
a) Albert 



 
    

ROZHOVOR S PEŤKOM CHUDÝM  
 

   Pred rokom začal „základoškolák“ – budúci ôsmak Peťko Chudý – hrávať futbal 
za Prievidzu – mladších žiakov. Zdá sa, že futbal ho naozaj uchvátil. Preto vám aj 
ponúkame krátky rozhovor s ním v športovej rubrike. 
   Odkedy už hrávaš futbal? 
   Futbal hrávam už od detstva. Inšpirovali ma k tomu starší 
chlapci, ktorých som sledoval, ako hrajú futbal na ihrisku. 
   Kedy si začal hrať za Prievidzu – mladších žiakov? 
   Za Prievidzu som začal hrať počas leta minulého roka. 
   Na akom poste hráš? 
   Väčšinou hrávam záložníka, občas útočníka a raz som 
hral aj obrancu. Ale to bolo ešte na prvom zápase a asi len 
päť minút. 
   Prečo ťa zaujal práve tento šport? 
   Patrí k najsledovanejším športom na svete a zároveň aj 
k najviac hraným. A hranie futbalu ma baví. 
   Ako často trénujete? 
   Keď je sezóna a hrávame zápasy, tak trikrát do týždňa. A teraz cez prázdniny 
štyri až päťkrát  za týždeň. 
   Ako vyzerá taký jeden tréning, koľko trvá? 
   Tréning trvá od jeden a pol až do dvoch hodín. Tréner rozhodne, či budeme mať 
kondičný tréning alebo skôr tréning zameraný na prácu s loptou. Niekedy aj 
beháme, aj pracujeme s loptami a na konci vždy hráme zápas. Teraz už hrám za 
starších žiakov. Sme rozdelení na tri skupiny: A,B,C a spolu nás je okolo 
päťdesiat. 
   Má vaše družstvo úspechy? 
   Zatiaľ sme nemali nejaký väčší úspech. Ale raz sa nám podarilo poraziť terajších 
majstrov – Nové Zámky. 
   Kde všade ste už okrem Prievidze hrali? 
   V Komárne, teraz na konci školského roka v Šumperku na turnaji, no najviac 
chodíme hrať po Nitrianskom a Trenčianskom kraji. 
   Máš nejaký svoj futbalový vzor? 
   Pavla Nedvěda. 
                            Ďakujeme za rozhovor! 

Petra Humajová 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver... 

Jeden zatvárací špendlík sa sťažuje 
druhému: 
„Je mi teplo!“ 
Druhý odpovedá: 
„Tak sa rozopni.“ 

� 
Idú traja policajti a zrazu ponad 
nich preletia tri lietadlá. Veliteľ im 
hovorí: 
„Aha, chlapci, tryskáče.“ 
O chvíľu letia späť už iba dve 
lietadlá a jeden z nich kričí: 
„Veliteľ, aha, dvaskáče...“ 

� 
Zastaví policajné auto pri rieke 
a vodič sa pýta kolegu: 
„Dá sa tu niekde prejsť?“ 
„Jasne, hneď tadiaľto!“ 
Auto zájde do rieky len to žblnkne 
aj s húkačkou... 
„To som blázon,“ vrtí hlavou 
policajt, „pred chvíľou tadiaľ išla 
kačička a bolo jej to po pás!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dežo kradne drevo v hore. Ide 
okolo horár a kričí: 
„Dežo, čo kradneš to drevo?“ 
„To je pre kravy...“ 
„Hej? A odkedy kravy žerú 
drevo?“ 
„Čo nezožerú, popálim.“ 

� 

Smrťka stojí pri dverách bytu 
a hovorí: 
„Dobrý deň, odčítanie ľudu.“ 
 

Príde plavovláska do rakúskeho 
supermarketu a hovorí: 
„Prosím si dve tužkové baterky.“ 
Predavačka nechápavo odpovedá: 
„Wie bitte?“ 
„Čo vybité, nabité!“ 

� 
Pilát sa spýtal Jozefa z Arimatie: 
„Prečo chceš odovzdať svoj nový 
hrob pre toho kriminálnika, 
ktorého volali Ježiš?“ 
Jozef odpovedal: 
„To je len na víkend.“ 

� 
Milan sa chváli v krčme: 
„Tak už som konečne aj ja začal 
športovať. Robím ľahkú atletiku 
-vrhám tieň!“ 

� 
Dežo nakupuje v mäsiarstve: 
„Prosím si kilo mäsa, ale veľo!“ 

� 
Dáma v strednom veku si kupo-
vala papagája. Jedného si 
vyhliadla a povedala mu: 
„Tak čo, ty malý hlupáčik, vieš 
hovoriť?“ 
A papagáj odpovedal: 
„A čo ty, striga stará, vieš lietať?“ 

� 
Ide Dežo na bicykli. Skočí mu do 
cesty policajt a kričí: 
„Dežo, stoj, lebo nemáš svetlá!“ 
„Pozor, pán policajt, nemám ani 
brzdy!“ 

� 
„Tie staré hodiny sú pekné, ale zle 
idú.“ 
„No, to je maličkosť. Na to si 
zvyknete. Keď napríklad ukazujú 
pol siedmej a bijú jedenásť, vtedy 
je trištvrte na osem.“ 

� 
Viete čo je maximálna chudosť? 
Ak sa maratónec pretrhne na 
cieľovej páske. 


