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NOVINKY Z RODINKY  
 

   Cez vianočné prázdniny sa na Slovensku ukázali „Újezďáci“ – Ivetka a Zdeněk 
Floriánovci so synmi Dominikom a Marekom. U tety Hely Mečiarovej strávili pár 
dní na prelome decembra a januára. Dominik, ktorý je už prvák, chodí aj do 
hudobnej školy na hodiny klavíra. Marek zatiaľ navštevuje materskú školu.  
 

   Vianoce na Slovensku strávili i dcéry Lydky a Stana Mečiarovcov – Katka 
Mihálková s manželom Mariánom a dcérami Katkou a Karolínkou, ktorí žijú 
momentálne vo Francúzsku, kde hrá Marián vodné pólo, a Stanka so svojím 
talianskym manželom Davidom a malým synčekom Matteom. Ako to výstižne 
vyjadril ktorýsi člen rodiny, v tieto dni bola u Mečiarovcov pomaly celá Európska 
únia. 
 

   27. decembra oslavovala Filka Petrášová v kruhu rozvetvenej rodiny svoje 
meniny. Hostia sa dobre bavili až do neskorých večerných hodín a zaspomínali si 
i na staré časy. 
 

   Na Silvestra hrala skupina Necpalanka opäť zábavu v Demänovskej doline. 
Spolu so silvestrujúcimi hosťami sa tam dobre bavila i Erika Petrášová s dcérami 
Silviou a Veronikou (tá tu bola s priateľom Maťom). Silvia dokonca (rovnako ako 
Milan Petráš minulý rok) vyhrala prvú cenu v tombole – týždenný pobyt 
v Nízkych Tatrách. 
 

   Petra Humajová strávila silvestrovskú noc spolu s Troskami v klube u piaristov. 
Pod taktovkou Peťa Schmidta bola všetko perfektne zorganizované. Tanec sa 
striedal so súťažami a o polnoci nasledovalo krátke „zastavenie sa“ a poďakovanie 
za predchádzajúci rok v školskej kaplnke. Po prípitku a sledovaní ohňostroja na 
námestí zábava pokračovala až do rána. 
 

   V januári pribudol do domu Vladka Mečiara nový obyvateľ – malé čierne 
šteniatko, ktorému dali výstižné meno Black. 
 

   8. januára sa v Kultúrnom dome Necpaly uskutočnil už tretí Necpalský ples, 
organizátorom ktorého je Peter Petráš ml.. Medzi „plesujúcimi“ Necpaľanmi ste 
mohli zazrieť i členov našej rodiny – Eriku Petrášovú a Vlastu a Kamilka 
Petrášovcov. Keďže počas tohto večera sa uskutočnila i voľba nového 
necpalského richtára, Kamilko Petráš musel odovzdať richtársku palicu 
novozvolenému Jožkovi Antónimu. 
 

   V januári sa Lacko Mečiar pustil do opráv svojho bytu v Martine. Vlastní ho už 
od augusta minulého roka a teraz sa rozhodol trošku ho vylepšiť. 
 

Po dlhom chystaní a vybavovaní otvorila začiatkom februára Erika Petrášová 
svoj nový obchod Peer (názov vznikol z mena jej manžela a jej vlastného krstného 
mena – Peťo-Erika) na sídlisku Zápotôčky pri jednosmerkách. V obchode 
s dámskou a pánskou konfekciou ponúka Erika aj spodnú bielizeň a požičiava 
spoločenské oblečenie na rôzne príležitosti. 
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   V sobotu, 5. februára, sa v jedálni Priemstavu uskutočnil farský ples, na ktorom 
už ako tradične hrala skupina Necpalanka. Program svojím vystúpením obohatili 
manželia Weissabeloví. Na plese sa okrem členov Necpalanky z našich rodinných 
príslušníkov zúčastnili aj Erika Petrášová, Janka Petrášová s dcérou Luciou (a jej 
priateľ Tomáš) a Evka a Jozef Humajovci. 
 
   12. februára sa manželia Petrášovci dožili 50. výročia svojho sobáša. Pri tejto 
príležitosti si pri večernej sv. omši v piaristickom kostole obnovili manželské 
sľuby. Na druhý deň sa celá rodina zišla na oslave v Kultúrnom dome v Kanianke. 
Po blahoželaniach nasledoval slávnostný obed, pri ktorom nechýbalo jedenie 
z jedného taniera. Veď svadobné zvyky treba dodržiavať i po 50 rokoch! Poobedie 
trávili rodinní príslušníci v rozhovore či tanci – hrala skupina Necpalanka. 
 

14. februára oslávil náš rodinný časopis Maňa 8. narodeniny. Redakcia má za 
tento čas na svojom “konte“ 20 čísel vyrobených na počítači a niekoľko desiatok 
čísel písaných ručne len pre tetu Marienku Mečiarovú. 
 
   Od 14. do 19. februára pobudla Martinka Humajová spolu s detským speváckym 
zborom Rosnička z Piaristickej základnej  školy Františka Hanáka v Ríme. 
Spievali na jednej svätej omši v Chráme  sv. Doroty a nezabudli ani na návštevu 
významných kultúrnych pamiatok tohto mesta, ako sú napríklad Koloseum, 
Pantheón či Chrám Santa Maria Maggiore. 
 
   21. februára sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil Deň umelcov, 
iniciátorom ktorého je dekan Filozofickej fakulty Imrich Vaško. Po večernej 
svätej omši, ktorú slúžil otec biskup Rábek, nasledoval program v aule, kde sa 
medzi študentmi predstavila i Petra Humajová so svojou prácou na tému Poézia 
písaná, čítaná, recitovaná, spievaná – aká? 
 
   V tento istý deň odcestovala Helenka Mečiarová do Újezdu u Brna. Išla tam 
pomôcť svojej dcére Ivetke Floriánovej, keďže Dominik si pri korčuľovaní zlomil 
nohu a Marek dostal zápal stredného ucha. 
 
   23. februára pricestovala do Prievidze napriek „vyhrážaniu sa“, že zostane 
v Bratislave až do Veľkej Noci,  Silvia Petrášová. Kvôli návšteve amerického 
prezidenta Busha a ruského prezidenta Putina im totiž zrušili vyučovanie. Silvia, 
ktorá v našom hlavnom meste študuje architektúru, si síce musela so sebou domov 
priniesť aj všetky rysovacie potreby, ale svoje rozhodnutie určite neoľutovala. 
 

V marci sa základoškoláci a stredoškoláci z okresu Prievidza dočkali 
chrípkových prázdnin. Všetky deti z našej rodiny, ktoré navštevujú základnú školu 
sú doma už od 10. marca, študenti stredných škôl si na prázdniny museli počkať 
až do pondelka – 14. marca. 

Petra Humajová 
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DUEL PETRÁŠOVCOV PO 50 ROKOCH 
 

   Filka a Peter Petrášovci oslávili 12. februára 2005 svoju Zlatú svadbu. 
Od ich svadobného dňa uplynulo už neuveriteľných 50 rokov! Kto si na 
tieto chvíle spomína lepšie? Dozviete sa to hneď po prečítaní nášho 
špeciálneho rozhovoru. Obom 
manželom sme totiž kládli tie 
isté otázky, odpovedať na ne 
však musel každý sám. 
 

Filka Petrášová  
Ako si sa spoznala so svojím 
budúcim manželom? 
   Chodieval k nám domov 
zakresľovať mapy – a potom 
už chodil, aj keď nemusel. 
Po akom dlhom čase ste sa 
rozhodli, že sa vezmete? 
   Asi po roku. 
Pamätáš sa na dátum vašej 
svadby? 
   No a! 12. február 1955. 
Aké bolo v teň deň počasie? 
   Snežilo. 
V ktorom kostole ste mali 
sobáš? 
   Vo farskom. 
Kto ti šil svadobné šaty? 
   Lydka z rodinných domkov. 
Kde ste mali svadobnú hostinu? 
   U nás doma. Vtedy to ešte nebývalo tak, že by sa niekam chodilo. 
Nábytok sa vypratal z izby, dookola sa dali stoly a bolo. 
Hrala vám aj nejaká kapela? 
   Schiffer na harmonike a Námesný (otec mojej spolužiačky) na 
husliach. 
Kto bol starejší? 
   Nebohý Peter Vaňo. 
Kde ste bývali po svadbe? 
   Tu, v novom dome, ktorý starký postavil. 
Ktoré z vašich detí bolo najposlušnejšie a ktoré najnezbednejšie? 

DUEL MAŇA Strana 4



 
To je ťažká otázka, nedá sa na ňu odpovedať. Neboli medzi nimi 
nejaké veľké rozdiely. 
Čo máš na starkom najradšej? 
Všetko. Mám ho rada takého, aký je. 
Starký ako domáci majster urobil množstvo vecí. Ktorá z nich bola 
najužitočnejšia? 
  To, že  postavil dom. 
Akú najveselšiu príhodu ste spolu zažili? 
   Spomínam si na jednu, ale tá bola asi veselá len pre mňa. Keď 
totiž starký so svojou partiou staval sídlisko Sever, do práce chodil 
na motorke. Tá však už 
nevedela tak dobre ťahať do 
kopca, preto aby sa dostal 
na Sever, musel vbiehať do 
kľukatých uličiek na 
Kopaničkách, aby sa 
motorka rozbehla a vôbec 
vyšla hore. Ja som až 
domov počula, ako tá jeho 
motorka zavýja a bolo mi to 
veľmi smiešne. Ale zároveň 
mi ho bolo aj ľúto. 
Uplynulo 50 rokov 
spoločného života rýchlo 
alebo pomaly? 
   Rýchlo. 
A teraz, po 50 rokoch 
manželstva, ako hodnotíš tento spoločne prežitý čas? 
   S Božou pomocou sme ho prežili dobre. 
 

Peter Petráš  
Ako si sa spoznal so svojou budúcou manželkou? 
   Jej otec mal doma plány obce a ja som si ich k nim chodil 
kopírovať. Tam som sa s ňou stretol, porozprávali sme sa... Poznal 
som ju už aj predtým, veď bola z Necpál, ale bola o dosť mladšia 
odo mňa, tak som ani nerátal s tým, že by raz mohla byť mojou 
ženou. 
Po akom dlhom čase ste sa rozhodli, že sa vezmete? 
   Neviem presne, veď je to už 50 rokov! Keď už sme mali kde 
bývať. 
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Pamätáš si na dátum vašej svadby? 
   Jáj, to neviem, neviem už. 
Aké bolo v ten deň počasie? 
   Zdá sa mi, že bola zima. Alebo nie? Ja ti, vidíš, už ani to neviem. 
V ktorom kostole ste mali sobáš? 
   Vo farskom, lebo vtedy sme tam chodili. 
Kto ti šil svadobný oblek?   
 Strýco Jakub. 
Kde ste mali hostinu? 
   V v starkinom rodnom dome.  
Hrala vám aj nejaká kapela? 
   Janko Páleše na husliach. Alebo na harmonike? A ešte ďalší 
dvaja-traja hudobníci  
Kto bol starejší? 
   Peter Vaňo. 
Kde ste bývali po svadbe? 
   Zdá sa mi, že už tu. 
Ktoré z vašich detí bolo najposlušnejšie a ktoré najnezbednejšie? 
   Všetci boli takí huncúti. Ale boli poslušní. Peťo bol väčší huncút 
ako Milan, ten bol taký skromnejší. Evka bola dobrá. 
Čo máš na starkej najradšej? 
   Dobre varí a rozumieme si. Poslúchame sa. 
Ktoré z jedál, čo starká varí, máš najradšej? 
   Všetky. Napríklad aj hrachovú polievku, čo sme mali dnes na 
obed. Bola výborná. 
Akú najveselšiu príhodu ste spolu zažili? 
   Nenapadá ma nič „takô“. 
Uplynulo 50 rokov spoločného života rýchlo alebo pomaly? 
   Rýchlo! Nechce sa nám veriť, že je to už za nami. 
A teraz, po 50 rokoch manželstva, ako hodnotíš tento spoločne 
prežitý čas? 
   Dobre, som spokojný.  
 
            Ďakujeme za odpovede a želáme ešte veľa šťastných rokov! 

Petra Humajová 
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Rosnička v Ríme 
 

   Jedného pekného dňa mi môj spolužiak Dominik, ktorý tiež spieva v Rosničke, 
povedal: „Maťka, neviem to isto, ale asi pôjdeme s Rosničkou do Ríma.“ Bola 
som prekvapená. Najprv som tomu nechcela uveriť, ale keď mi pani učiteľka 
podala papier, na ktorom bolo napísané, že sa bude konať tento výlet, nemohla 
som sa dočkať. Dátum nášho odchodu sa blížil, až prišiel náš vytúžený deň: 15. 
február 2005. 
    V utorok ráno som si zbalila posledné veci a po dlhom lúčení u nás doma som 
sa vydala na miesto nášho stretnutia: parkovisko za vysokou školou. Vystrojiť ma 
išla mamička spolu s mojím bratom Maťom. Naložili sme batožinu do kufra 
autobusu, obsadili sme si v ňom miesto  a išli sme sa ešte raz rozlúčiť s rodinnými 
príslušníkmi. Motory autobusu sa zapli, my sme sa pomodlili a vydali na dlhú 
cestu do Ríma. 
   O chvíľu sme už boli v Bratislave. Tam sa k nám pripojil otec Daniel Dian, 
ktorý nás mal po Ríme sprevádzať. Na hraniciach s Rakúskom sme dlho nestáli. 
Vystúpili sme z autobusu, prešli sme popri colníkovi, ktorý nám kontroloval pasy, 
nastúpili sme do 
autobusu a pokračovali 
sme ďalej. Cez 
Rakúsko sme išli 
v noci. S mojou 
spolužiačkou Zuzkou, 
s ktorou som aj sedela, 
sme sa dohodli, že 
ideme spať. Približne 
dve hodiny sme mali 
zatvorené oči a snažili 
sa zaspať. Lenže 
v autobuse sa spať 
nedalo. Tak sme sa 
celú noc rozprávali a počítali sme tunely, cez ktoré sme prešli. Bolo ich 53. Mohli 
byť 2 hodiny ráno, keď sme prešli cez talianske hranice. Najprv sme videli samé 
vysoké vrchy, ale ako sme boli ďalej od hraníc, vrchy sa strácali. Prvýkrát som 
videla more – Jadranské more. Bolo nádherné, aj keď zahalené tmou. Niekedy 
sme zbadali aj palmy, ktoré sa nám veľmi páčili, keďže niečo také na Slovensku 
nemáme. Postupne bolo svetlejšie a svetlejšie, až nastalo ráno. Všetci sa preberali, 
znudene sedeli a zrazu skoro vyskočili (iba skoro, lebo keby vyskočili, buchli by 
si hlavy), keď zbadali tabuľku, na ktorej bolo napísané: Roma. A tak sme boli 
konečne v Ríme. 
   Ubytovali sme sa u saleziánov. Bývali sme na treťom poschodí. Na našej izbe 
bolo dvanásť dievčat. Izbu sme mali rozdelenú na štyri malé izbičky oddelené 
drevenou stenou. Naša adresa bola: Centrum Saleziano Geriny, Via Tiburtina 944. 
Keď sme si vybalili veci, išli sme metrom do Vatikánu. Ale k metru sme sa najprv  
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museli dostať, čo nebolo vôbec ľahké. V Ríme sú totiž ulice plné áut, ktoré 
nedodržiavajú žiadne dopravné predpisy. Keď chcete prejsť cez ulicu, musíte 
vystrieť ruku a ukázať vodičovi auta, aby zostal stáť. Keby ste to nespravili, 
kľudne by vás mohol svojím autom zraziť. 
    Po tejto nebezpečnej ceste sme sa dostali až na stanicu, kúpili sme si lístok 
a rýchlo sme utekali na metro. V ňom sme si museli dávať pozor, aby nám 
neukradli veci, ale ani toto nešťastie nás neobišlo. Pani doktorke totiž ukradli 
všetky lieky. Metrom sme sa dostali až do Vatikánu. Tam sme išli do veľmi starej 
budovy navonok, ale modernej zvnútra, v ktorej sídlili Vatikánske múzeá. Ich 
súčasťou bola aj Sixtínska kaplnka. Vo Vatikánskych múzeách sme strávili asi 2 

hodiny. Potom sme išli na 
Námestie sv. Petra, kde sme sa 
najedli, a navštívili sme aj 
Baziliku sv. Petra. Bola obrovská. 
Takú nádheru som ešte v živote 
nikdy nevidela. Z baziliky sme 
išli znova na metro, ktorým sme 
sa dostali až na našu ubytovňu 
a s ubolenými nohami sme po 
dobrej večeri hneď zaspali. 

   Vo štvrtok ráno sme sa museli 
zobudiť dosť skoro, lebo sme 
mali pred sebou dlhý deň. 
Naraňajkovali sme sa a išli sme 
na metro, tentoraz sme sa viezli 
na zastávku Colosseo. O Koloseu 
sme sa však nič nedozvedeli, len 
sme okolo neho prešli a išli sme 
do Baziliky sv. Klementa. Bola to 
stará bazilika, ale veľmi pekná. 
Pokračovali sme k Svätým 
schodom, po ktorých kráčal Ježiš 
k Pilátovi. Kúsok odtiaľ bola 
Lateránska bazilika sv. Jánov, 
ktorú sme tiež navštívili. Potom 
sme išli do kostola sv. Alfonza, 
v ktorom sa nachádza obraz 

Panny Márie ustavičnej pomoci. Ďalej sme navštívili Santa Maria Maggiore 
a Svätý Pantaleon (v ňom sídlia piaristi), v ktorom je kostol sv. Jozefa 
Kalazanského. Pekne nás tam privítali a trochu sme si oddýchli. Potom sme sa 
vydali na našu poslednú zástavku – Chrám sv. Doroty, v ktorom sme spievali na 
večernej sv. omši. Po omši sme išli na autobusovú zastávku, na ktorej sme 
približne 30 minút stáli a nakoniec sme zistili, že ten autobus, na ktorý čakáme, už 
asi nechodí. Tak sme teda vybrali na električku, z nej na metro, až sme sa dostali 
na našu ubytovňu. 
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Po dobrej večeri sme išli so Zuzkou do izby pátra Janka, ktorý nám na mape 

ukázal, kde všade sme boli. Behali sme krížom – krážom po celom Ríme (tentoraz 
už iba prstom). Na našu izbu sme prišli okolo 22:30. Práve tam bol Peťo (jeden 
z dospelých účastníkov zájazdu) a ukladal nás na spanie. Mne a Zuzke povedal, že 
chalani asi niečo chystajú, aby sme sa radšej na noc zamkli. Počuli to aj ostatné 
dievčatá a hrozne sa báli. Boli aj tri v jednej posteli. Dohodli sme sa s nimi, že 
keď budú chcieť ísť v noci na záchod, aby nás zobudili. Ešte sme ani nespali a už 
chceli ísť na záchod. Zuzka tam teda išla s nimi a ja som stála pri dverách a čakala 
som, kedy prídu. V noci niekto klopal. Išla som otvoriť - a pred nimi stáli chalani. 
Povedali mi: „Ahoj Maťa, prišli sme na návštevu.“ A ja som im odpovedala: „No 
to určite!“ A rýchlo som zavrela a zamkla. Potom som zaspala a zobudila som sa 
až  ráno. Bol piatok. Hneď ako som vstala z postele, otvorila som dvere na izbe 
a pred nimi bol toaletný papier a stehno z pečeného kuraťa (ani neviem, kde ho 
chalani zobrali). Prišli sa na to pozrieť aj ostatné dievčatá a potom som toaletný 
papier strhla a hodila do koša. Jedno dievča povedalo: „To spravili len toto? Ja 
som si myslela, že spravia niečo horšie.“ A všetci sme sa smiali. 
   Po raňajšej hygiene sme si pobalili všetky veci, išli sme na raňajky a po nich 
sme si veci zaniesli do autobusu. Dnes sme už mali mať voľnejší program a aj 
menej behať. Išli sme na metro, znova sme prešli okolo Kolosea a zas sme sa 
o ňom nič nedozvedeli. Prešli sme aj okolo paláca Viktora Emanuela II. a dostali 
sme sa do kostola Chiza Del Gezu. Bol to jezuitský kostol, v ktorom je pochovaný 
sv. Ignác z Loyoly (zakladateľ jezuitov) a František Xaverský, ktorý je patrónom 
našej banskobystrickej diecézy. Pokračovali sme do kostola San Maria Minerva, 
do Pantheonu, čo bol kedysi pohanským chrámom a dnes je zasvätený Panne 
Márii. Odtiaľ sme išli do kostola San Ignacio, pri fontánu Di Trevi a znova sme 
išli okolo Kolosea, tentoraz sme však mali o ňom aj výklad. Pri Koloseu sme si 
pozreli víťazný oblúk Arco Di Constantino a pokračovali sme na našu poslednú 
zastávku – Bazilika sv. Pavla za hradbami. V tejto bazilike sú portréty všetkých 
doterajších pápežov, vrátane Jána Pavla II. Z baziliky sme išli metrom pri našu 
ubytovňu, tam sme nasadli do autobusu a vydali sme sa na cestu domov. 
   Cestovali sme znova celú noc. Tentoraz som už aj spala, lebo som bola veľmi 
unavená z posledného dňa v Ríme. Nechcelo sa mi veriť, že idem domov. Keď 
som sa ráno zobudila, boli sme blízko hraníc Rakúska zo Slovenskom. Približne o 
30 minút sme už stáli na colnici. Colník prišiel do autobusu a povedal: „Všetci 
pasy nad hlavu!“ Chvíľku sa pozeral a potom povedal: „V poriadku, môžete ísť.“ 
A tak sme boli konečne na Slovensku. Zastali sme pri Tescu v Bratislave a najedli 
sme sa. Potom sme sa rozlúčili s otcom Dianom a poďakovali sme mu za to, že 
nás sprevádzal po Ríme. Autobus naštartoval a o malú chvíľu sme boli v Prievidzi. 
Na parkovisku za vysokou školou ma čakala Peťka s ockom. A bola som doma... 
   Tento zájazd bol naozaj vynikajúci. Celá Rosnička sa stala jednou veľkou 
rodinou. Ak sa neviete rozhodnúť, kam by ste išli na dovolenku, určite choďte do 
Ríma. Som si istá, že toto večné mesto vás  s radosťou privíta tak, ako privítalo aj 
nás... 

                     Maťka Humajová  
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ŠĽACHETNÝ KVET 
 

   V jednej záhrade rástol neveľký biely kvet. Cez deň často obracal svoju utešenú 
hlávku k hrejivému slniečku a v noci – vo sne – sa milo usmieval na zadumaný 
mesiačik. Svojimi drobnými očkami pozoroval okolitý svet. Tak veľmi sa mu 
páčili všetky jeho krásy... Často si radostne povzdychol: „Ach, aké je to všetko 
nádherné, voňavé a úžasné... Som veľmi rád, že tu žijem a môžem sa z toho 
všetkého denne radovať...“ 
   Biely kvet bol naozaj veľmi pozorný ku každému. Pozdravoval vtáčikov, 
svojimi zelenými lístočkami potešoval okolo lietajúce mušky a neprehliadol ani 
malinkého mravčeka, ktorý často prechádzal okolo – a vždy s nejakým 
nákladom....A keby ste vedeli, akú krásnu vôňu tento kvet rozdával... 
   Nevedel ale, že okrem mnohých krás – je vo svete aj veľa smutných vecí... 
Nevedel, že nie každého osloví biela krása a nevídaná vôňa. Nevedel, že nie každý 
túži mať vnímavé a učenlivé srdce... A vlastne ani nevedel, že by niekto mohol 
byť aj zlý...a mohla by mu prekážať jeho beloba a očarujúca vôňa. A predsa... 
   Jedného dňa sa pri záhrade objavil takýto nešťastný človek a vhodil do nej 
potajomky semienka bodliaka. Biely kvet pozdravil semienka a poprial im dobrý 
rast. Netušil, čo ho čaká... Prešiel nejaký čas a okolo neho – beda – bolo množstvo 
veľkých a pichľavých bodliakov. Zvierali ho zo všetkých strán. Biely kvet sa im 
milo prihováral, ale ony boli ako nemé... Nerozumel tomu. „Prečo mi, prosím, 
neodpovedáte? A prečo sa tak veľmi tlačíte na moje nôžky? Ja chcem byť s vami 
kamarát!“ No bodliaky – presiaknuté zlobou toho, ktorý ich tam poslal – išli za 
svojím. Celé okolie stŕplo pri pohľade na to, čo sa v záhrade 

odohrávalo. Náš kvet bol už celkom 
obkolesený veľkými a hrozivými 
bodliakmi. Až nakoniec...jój- akoby 

zmizol v ich záplave... 
   V tej chvíli sa divná radosť 
rozhostila v srdci toho 
nešťastného človeka... „Biely 
kvet už nežije, ha, ha, už 
nie je, niet ho...“ Akoby 
zmyslov zbavený utekal 
k záhrade vychutnať 

ovocie svojej zloby... 
   „Ale čo- čo to je? Čo to je?“ 

celý zdesený vykríkol... Čakal, že uzrie svoje 
jasajúce víťazné bodliaky, ale namiesto toho videl – ako sa záhrada mení na 
záhradu – plnú voňavých šľachetných kvetov. Ich vôňa bola taká prenikavá, že 
tento človek to nevydržal – pomaly padol na zem – a – zaspal... 
   Snívalo sa mu, že sa k nemu vracia jeho OZAJSTNÉ SRDCE, ktoré nosil – 
vtedy dávno – keď bol ešte MALÝM DIEŤAŤOM... 

P. Ján Lichtner Sch.P. 
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TAJNIČKA 
 

„Nesnaž sa byť úspešným, ale...(tajnička).“ 
                                                              Albert Einstein 

 
1. Školský predmet, na ktorom sa rysuje a rátajú príklady- 

značka litra. 
2. Orgán zraku – obľúbený šport- chemická značka sodíka. 
3. Známe lyžiarske stredisko v Nízkych Tatrách – zviera 

žijúce vo vode. 
4. Mach a ...- 365 dní je jeden... 
5. Egyptský panovník – rastlina (je to aj vybrané slovo po p) 

– sloveso „byť“ v 2. osobe jednotného čísla. 
6. Básnický prostriedok, obrazné pomenovanie – kvet 

s tŕňmi. 
7. Kniha kníh – hlavné mesto Belgicka. 
8. Priezvisko nášho prezidenta – „v“ po anglicky (tak isto je 

to aj po nemecky). 
9. Mesto v blízkosti Prievidze – opak lacného. 
10. Kázeň inak – zviera považované za symbol múdrosti. 

Petra Humajová 

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

ALBÁNSKO, ANTISTRES, ANAKONDA, ANTIKA, 
ALCHEMILKA, AMERIKA, ARAB, AMOR, 
ANTROPOMECHANIKA, BABJAK, BARDEJOV, 
BOUNCHILBA, BOROSILIKAT, BRACHYMETROPIA, 
DVOR, EURO,  INKLINOMETER, INKA, 
JAKOBINIZMUS, JAZZ, KONZERVATIVIZMUS, 
NEURAPRAXIA, NAJA, OKULOMOTORICKY, 
ONOMATOLOGIA, TAMARA, TERMOELEKTRICKY 

Martin Humaj 

OSEMSMEROVKA MAŇA Strana 12 Strana 13 MAŇA TAJNIČKA 

1.
15. 21.

2.
22.

3.
3. 18. 1.

4.
5. 8. 11.

5.
10. 14.

6.
23. 12.

7.
20. 17.

8.
4. 2. 19. 16. 13.

9.
6. 9.

10.
7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

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

VTIPY 
 

Pasú sa dve kravy. Jedna z nich sa ozve: 
„Búúú...“ 
A druhá na to: 
„Práve som to chcela povedať!“ 
 

V hoteli pri raňajkách sa stretli dvaja turisti, 
Poliak a Nemec. Keď Nemec prišiel k stolu, 
povedal: 
„Mahlzeit.“ 
Poliak odpovedá: 
„Kowaľski.“ 
Potom už celý čas sedeli bez slova. Na obed sa 
opäť stretli pri stole. Nemec povedal: 
„Mahlzeit.“ 
A Poliak opäť: 
„Kowaľski.“ 
Potom ale Poliak začal premýšľať, že Mahlzeit 
asi nie je meno. Veď prečo by sa Nemec 
dvakrát predstavoval? Zašiel na recepciu 
a pozrel sa do slovníka. Zistil, že „mahlzeit“ 
znamená „dobrú chuť“. Trochu sa zahanbil. 
Keď sa opäť stretli pri večeri, predbehol Nemca 
a povedal: 
„Mahlzeit.“ 
Nemec sa usmial a odpovedal: 
„Kowaľski.“ 
 

Vyšetrujú cigána: 
„Kde si bol včera?“ 
„Ja som ho nezabil.“ 
„A čo ten nôž?“ 
„To nie s tým.“ 
 

Dedinčan ide okolo výkladu s ceduľkou, na 
ktorej je napísané: 
„Pravé kožené topánky.“ 
Zahundre si: 
„S tým nech idú niekam! Keby k nim mali aj 
ľavé – nepoviem...“ 
 

Vo vlaku v jednom kupé sedí starý dedko 
a skupinka mladých chlapcov a dievčat. Pýtajú 
sa dedka: 
„Kam cestujete, dedko?“ 

„Na pomaturitnú stretávku.“ 
„A koľko máte rokov?“ 
„98.“ 
„Dedko, ale to vás na tie pomaturitné stretávky už veľa 
nechodí, že?“ 
„No, veru, posledné dva razy som bol len sám.“ 
 
Talian Stefano Castrioni sa vzdal funkcie rozhodcu 
futbalových zápasov. Pri tejto príležitosti sa ho novinári 
spýtali na najzaujímavejší zážitok. 
„Bolo to v Ríme, tam mi bozkávali ruky, keď som opúšťal 
štadión.“ 
„A to ste tak dobre pískali?“ čudovali sa novinári. 
„Vôbec nie. Musel som sa obliecť ako biskup, aby som sa 
dostal živý a zdravý z toho pekla.“ 
 



PIARISTICKÝ KOSTOL V PRIEVIDZI  
 

   Piaristi (rehoľa, ktorá sa zaoberá hlavne školstvom a výchovou mládeže) prišli 
do Prievidze v roku 1666 na pozvanie grófky Františky Pálffyovej – Khueninovej. 
Hneď po príchode získali stavebný pozemok, na ktorom začali stavať kolégium 
i kostol. Kostol bol dostavaný v roku 1675, ale stál len 65 rokov. Pretože 
nezodpovedal potrebám stále sa rozširujúceho kolégia, zbúrali ho a na jeho mieste 
postavili nový. 
   Stavbu nového kostola si vzal na starosť 32-ročný piarista 
Hyacint Hankge. Ešte pred rokom 1740, keď začali rúcať 
starý kostol, prezieravo obišiel všetky susedné provincie 
v Rakúsku, na Morave i Sliezsku, šľachtické kúrie a domy 
mešťanov v Uhorsku, aby získal finančné prostriedky na 
výstavbu. Ďalšie financie získaval z darov, ktoré vyberal od 
okolitých šľachtických rodín a cirkevných hodnostárov. 
   Plány urobil sám Hangke a osobne viedol celú stavbu. 
Zabezpečoval stavebný materiál, najímanie remeselníkov 
i objednávky umelcov. Predpokladá sa, že mnohé práce, 
najmä pomocné, vykonali veriaci bezplatne. Kameň na kostol 
sa vozil z Hlbokého, Hradca a Necpál, drevo z Handlovej, mramor zo Sučian, 
Diviackej Novej Vsi a Opatoviec. Len na stavbu veže sa použilo 303 kusov 
stavebného železa a 87000 tehál. 
   Hoci páter Hankge predpokladal, že kostol by mal byť postavený za 6 rokov, 10 
rokov trvalo len postavenie hrubej stavby a ďalších 18 rokov sa dokončieval 
interiér kostola. Aj keď ešte nebolo dokončené vnútorné zariadenie, 21. júla 1753 
sa konala posviacka. Kostol vysvätil ostrihomský biskup Pavol Revay. Je 
zasvätený Najsvätejšej Trojici. 
   Čoskoro sa však zistilo, že stropné maľby, ktoré namaľoval štiavnický maliar 
Anton Schmidt, sú málo trvanlivé. Maľba sa musela odstrániť a nahradiť novou. 
Zhotovil ju prvotriedny viedenský maliar Ján Štefan Bopovský alias Daniel Bujak. 
Aj hlavný oltár mal len krátky život. Terajší oltár Najsvätejšej Trojice 
a Nanebovzatej Panny Márie darovala kostolu grófka Gertrúda Colorado 
Pálffyová v roku 1792. 
   Kostol je rozdelený na vstupnú časť, loď a presbytérium. Po bokoch vstupnej 
časti sú kaplnky. Takéto členenie je charakteristické pre kostoly dvojvežového 
typu, páter Hangke ju porušil tým, že postavil len jednu vežu. 
   V lodi sa nachádzajú bočné oltáre, ktoré tvoria obrazy v bohato zdobených 
rámoch  s dvojicami sôch po stranách. Sú zasvätené udalostiam zo života Ježiša 
(narodenie a ukrižovanie) a rôznym svätcom (sv. Jánovi Nepomuckému, sv. 
Jozefovi Kalazanskému – zakladateľovi rehole piaristov; morovým patrónom a 15 
svätým pomocníkom, ktorým sa pripisuje účinná pomoc pri rôznych chorobách 
a nebezpečenstvách života).  
   Presbytérium je trochu vyvýšené nad dlažbou kostola a oddelené od lode 
mramorovou prepážkou. Nachádza sa v ňom hlavný oltár, ktorý znázorňuje 
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Nanebovzatie Panny Márie. Ten sa skladá zo sochárskej a maliarskej časti (je 
namaľovaná na stene na sadrovom podklade). 
   Schodišťom z lode sa dá zísť do podzemnej kaplnky, ale i do krypty, kde sú 
pochovaní niektorí členovia rehole a významní mešťania. 
   Hoci kostol je typicky barokový (na čo poukazuje napríklad to, že v blízkosti 
hlavného oltára sa nachádzajú stĺpy, sochy sú pozlátené, je na nich zachytený 
pohyb, svetlo do kostola preniká zhora, na strope sú namaľované výjavy z neba), 
nachádzame v ňom i prvky rokoka (napr. na kazateľnici). Jeho postavením dostala 
Prievidza novú sakrálnu stavbu, ktorá sa mohla porovnať s najkrajšími 
barokovými stavbami Uhorska. 

                                                                                            Petra Humajová 
(V článku boli použité informácie z knihy Prievidza od Mikuláša Mišíka a zo zborníka 
Piaristi v Prievidzi 1666-1996.) 

ZÁHADNÁ RUKA 
 

   V pamäti starých Prievidžanov koluje legenda, ktorá sa týka piaristického 
kláštora v Prievidzi. Podľa nej sa dvaja pátri piaristi nevedeli zhodnúť, ako vyzerá 
život na onom svete. Dohodli sa, že ak jeden z nich zomrie, tomu žijúcemu dá 
nejaké znamenie. A tak sa aj stalo. Po čase jeden z nich umrel a raz v noci sa 
druhému pátrovi piaristovi zjavil. Ale páter mu neveril. Duch zomrelého sa vtedy 
vraj nahneval a v zlosti celou rukou udrel po knihe, ktorá ležala na stole. V knihe 
zostala prepálená mužská pravica. 
   Táto legenda má však skutočný historický podklad. V záznamoch kolégia rádu 
piaristov sa nachádza správa, že v dňoch 1.-10. apríla 1696 nočný kľud v kolégiu 
piaristov narúšalo zjavovanie sa neznámej bytosti. Tajomné nočné návštevy 
vyvrcholili v noci 10. apríla , keď sa u klerika Jozefa Herchla ozvalo zaklopanie 
na dvere. Keď ich otvoril, uvidel za nimi ducha sedmohradského biskupa Štefana 
Kadu, ktorý mu kedysi udelil nižšie svätenie. Duch ho požiadal, aby predstavený 
kláštora František Hanák odišiel do Mariazelu , odslúžil tam tri omše a obdaroval 
chudobných almužnou. Jozef Herchl, ktorý si nebol istý, čo vidí, požiadal ducha 
o znamenie. Vtedy sa celým previdzským kolégiom ozvala veľká rana a klerikova 
izba sa naplnila pachom spáleniny. Na stole mal položenú knihu postílií (je to 
cirkevná zbierka kázní a biblických textov), ktorá bola vydaná v Prahe v roku 
1667 a mala 517 strán. Keď sa na ňu pozrel, uvidel na nej odtlačok mužskej 
pravice prepálený až na 101. stranu vrátane knižnej dosky. Na to duch zmizol. Na 
druhý deň bolo celé mesto plné zvedavcov. Jozef Herchl i ostatní svedkovia 
vypovedali o všetkom pod prísahou pred farárom, kaplánom, hlavným slúžnym 
i prievidzskými mešťanostami.  Potom František Hanák i klerik Jozef Herchl 
odcestovali do Mariazelu, kde vyplnili žiadosť ducha sedmohradského biskupa. 
Dozvedeli sa, že príčinou nepokoja jeho ducha mohlo byť odobratie niekoľkých 
kusov dobytka veriacim z Pastova za to, že vraj nezaplatili stanovené dôchodky.  
   Kniha s prepálenou rukou bola až do roku 1918 uložená v prievidzskom kolégiu, 
potom ju previezli do Budapešti. O tejto udalosti existujú nielen dôveryhodné 
záznamy, ale aj fotografia, ktorá zaznamenáva a potvrdzuje popis knihy. 

(Prebraté z Prievidzského občasníka) 
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POÉZIA PÍSANÁ, ČÍTANÁ, RECITOVANÁ, 
SPIEVANÁ – AKÁ? 

 
   Poézia... Pre niekoho všetko na svete, pre iného bezvýznamná vec. Pre niekoho 
vzlet do výšok na krídlach fantázie, pre iného nepochopiteľná spleť slov. Áno, aj 
v tom sme rozdielni. Aj poézia, schopnosť ju chápať a tvoriť, je darom od Boha. 
A nemá ho každý. Predsa sa však tých ľudí nájde dosť. Veď inak by poézia 
neexistovala... 
   Je ľahké napísať báseň? Ťažko povedať. Pre človeka s hlbokým zmyslom pre 
krásu a s túžbou dať z toho niečo i ostatným ľuďom to ťažké nie je. I keď sa 
možno niekedy pri písaní básne „nadrie“ a spáli množstvo papiera, kým je úplne 
spokojný. Ale pre človeka, ktorý nepotrebuje zo seba dostať to, čo cíti, čo sa mu 
páči a čo nie práve takouto formou, to ťažké je. Lebo – poézia písaná je dar. 
   Je ľahké čítať báseň? Ťažko povedať. Pre človeka s rozvinutou 
obrazotvornosťou a umeleckou dušou, ktorý dokáže nájsť to, čo chcel básnik svetu 
povedať aj ukryté pod prikrývkou metafor a personifikácií, to ťažké nie je. Ale pre 
človeka – realistu, ktorému sa zdá lepšie a výhodnejšie povedať všetko stručne  
a jasne a nie to zabaľovať do pozlátok ako čokoládové bonbóniky, to ťažké je. 
Lebo poézia čítaná je dar. 
   Je ľahké recitovať báseň? Ťažko povedať. Pre človeka, ktorý básni rozumie, 
dokáže ju precítiť a nehanbí sa toto svoje cítenie prejaviť navonok, to ťažké nie je. 
Ale pre človeka, ktorý má „nočné mory“ z recitovania básní v škole, ktorý 
nedokáže rozpliesť tú záhadnú pavučinu vo svojej mysli, nieto ešte i pred inými, 
to ťažké je. Lebo aj poézia recitovaná je dar. 
   A čo spievať? Je ľahké poéziu spievať? Opäť ťažko povedať. Pre človeka, ktorý 
má nielen zmysel pre poéziu, ale aj pre hudbu, to ťažké nie je. Ale pre človeka, 
ktorému chýba čo i len jedna z týchto vecí – to ťažké je. Lebo i poézia spievaná – 
je dar.  
   Poézia písaná sa rodí v dušiach umelcov, poézia čítaná príde k tomu, kto sa ju 
čítať rozhodne. Poézia recitovaná musí človeka zaujať, aby ju dokázal vnímať až 
do konca. A preto si myslím, že poéziou, ktorá je najprístupnejšia ľuďom, je 
poézia spievaná. Tú totiž – a často nevedomky – prijímajú aj „nepoetické duše“.  
Stačí, ak si zapnú rádio a nevyhnú sa jej. Stačí, keď ich zaujme melódia – a v ich 
srdci si často nájde miesto i text.  
   A i keď človek nerozumie ani jednej z týchto štyroch foriem poézie, ešte stále 
mu niečo zostáva. Poézia žitá. Boh síce nedal každému do vienka schopnosť písať 
a čítať básne, všetkým však dal  tú najúžasnejšiu „poetickú“ možnosť: stať sa 
„poéziou“ pre druhých. Pretože pod pojmom POÉZIA sa zvyčajne chápe niečo 
krásne. A na tú krásu života nám Boh návod dal: „Milujte sa navzájom tak, ako 
som ja miloval vás...“ Ak jeho slová do svojho života prijmeme, stane sa 
poéziou... Určite. 

Petra Humajová 
(Práca na Úvod do štúdia literatúry) 
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Recepty  
 

Lacné medové rezy 
   Do vandlíka preosejeme 45 dkg hladkej múky, do kastrólika dáme 5 dkg masla 
(alebo Palmarínu), 2 polievkové lyžice mlieka, 2 polievkové lyžice medu, 1 vajce, 
15 dkg preosiateho práškového cukru, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny. Všetko na 
miernom ohni za stáleho miešania rozpustíme, keď je to už teplé, pridáme do 
pripravenej múky, spolu zmiesime, rozdelíme na tri diely a postupne upečieme na 
veľkom rovnom plechu (ako na roládu), vymastenom tuhým smetolom. 
   Plnka: 25 dkg masla a 15 dkg preosiateho práškového cukru spolu vymiešame. 
Z ½ l mlieka a 4 polievkových lyžíc hladkej múky (alebo miesto múky 6 dkg 
„Zlatý klas“) uvaríme kašu. Keď skoro vychladne, po troške spájame 
s vymiešaným maslom a dobre vyšľaháme. Plátky pri plnení môžeme trošku 
pokropiť rumom. Vrch polejeme čokoládovou polevou. Krájame na druhý deň, 
nôž máčame do horúcej vody. 
 

Rožky 
   1 kg polohrubej múky, 6 dcl mlieka, 3 polievkové lyžice cukru, 1 čajová lyžička 
soli, 3 dcl oleja, 2 kocky droždia, 3 žĺtka, 1 prášok do pečiva. 
    Spravíme kvások, zamiesime cesto, hneď rozdelíme na 10 bochníkov, každý 
rozvaľkáme do kruhu, rozdelíme na 8 dielov, ľubovoľne plníme a robíme rožky. 
Necháme pokysnúť, vrch potrieme vajíčkom a upečieme. (Cesto môžeme 
ľubovoľne rozdeliť a spraviť viac druhov pečiva.) 
 

Krá ľovské rezy 
   Upečieme 2 piškóty – každá zo 4 vajec (4 bielky vyšľahať so 4 lyžicami 
kryštálového cukru, pridať 4 žĺtky, 4 lyžice polohrubej múky, ½ prášku do 
pečiva). Jednu piškótu urobíme tmavú a jednu svetlú. 
   Z 5 bielkov vyšľaháme pevný sneh, pridáme 35 dkg kryštálového cukru 
a šľaháme nad parou. Na plech dáme vymastený papier, na ktorom sa suší pri 
miernej teplote snehový korpus. 
   Plnka: 4 dcl mlieka, 5 žĺtkov 1 zlatý klas, 2 lyžice cukru – uvaríme hustý krém. 
30 dkg kryštálového cukru upálime na tmavší karamel, zalejeme šľahačkovou 
smotanou a rozvaríme. Vyšľaháme 0,5 kg masla (alebo Hera) a postupne 
primiešame žĺtkový a karamelový krém. Plnkou spojíme: tmavý plát, krém, 
snehový plát krém svetlý plát, krém. Vrch ozdobíme strúhanými orechmi. 
 

Tvarohové chrupinky 
   25 dkg mäkkého tvarohu, 25 dkg masla (alebo Hera), za hrsť práškového cukru, 
štipka soli, 25 dkg polohrubej múky, zamiesime, necháme aspoň 5 – 6 hodín 
v chlade. Potom rozvaľkáme ako na rezance, nakrájame obdĺžniky, plníme hustým 
lekvárom, zvinieme (alebo len preložíme, okraj pritlačíme) a pečieme v horúcej 
rúre, potom dobre pocukríme alebo obaľujeme v práškovo – vanilkovom cukre. 

 
Recepty poskytla a dobrú chuť želá Filka Petrášová 
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TEST: JE DÔLEŽITÉ BY Ť OBĽÚBENÝM? 

 

   Hoci sa navonok tvárime, že nám nezáleží na tom, čo si o nás myslia 
iní, predsa len v kútiku duše túžime, aby nás ľudia mali radi. V tomto 
teste sa dozviete predovšetkým to, , či „stupeň svojej obľúbenosti“ 
znášate pokojne alebo či kvôli tomu trpíte. 
 

1. V škole začnú všetci nosiť džínsy so značkou v podobe vyšitého hrocha. 
Spolužiak, vodca triedy, vyhlasuje, že hroch je absolútne „in“ a kto ho nenosí, je 
úplne „mimo“. Čo urobíš? 

a) Rodičov budem donekonečna prosiť, aby mi také džínsy kúpili. Keď ich 
budem mať, ľudí, ktorí ich nenosia, si ani nevšimnem. 
b) Ak sa dá, držím krok s ostatnými. V hĺbke duše sa mi však zdá nezmyselné 
posudzovať niekoho podľa oblečenia. 
c) Nosím iba to, čo sa mi páči. Nestarám sa veľmi o to, čo si myslia iní. Kto ma 
má skutočne rád, bude sa so mnou rozprávať aj vtedy, keď budem 
v normálnych nohaviciach. 
d) Keď na mňa niekto začne vyvíjať nátlak, hneď sa vzopriem, nedám si predsa 
inými predpisovať, čo mám nosiť. Niekedy sa zámerne neobliekam podľa 
módy. Vtedy sa cítim byť úprimný/á a odvážny/a. 

 

2. Kamarát sa o tvojich obľúbených piesňach pohŕdavo vyjadrí, že sú 
sentimentálne. Ostatní sa zasmejú. Ako reaguješ? 

a) Budem premýšľať, či predsa len nie som čudný/á, keď mám taký zlý vkus. 
b) Bezradne mlčím, cítim sa trápne, no nahlas nepoviem nič. 
c) Všetkým vysvetlím, že tieto piesne mám rád/rada a nechcem, aby sa o nich 
takto vyjadrovali. Ja tiež rešpektujem ich vkus. 
d) Statočne bojujem za svojich obľúbencov a ostatným poviem, že sú 
poriadni „zadebnenci“. Zároveň zaútočím na ich obľúbenú hudbu. 

 

3. So skupinou mladých ideš do letného tábora. Rozdeľujú sa služby. Čo si 
vezmeš na starosť ty? 

a) Dobrovoľne sa budem venovať väčšine prác, no postarám sa o to, aby si 
ma všetci všimli. Tajne dúfam, že ma budú obdivovať. 
b) V nijakom prípade nebudem robiť menej, ale ani viac ako ostatní. 
Nenarobím však okolo seba veľa kriku, vyhovuje mi nenápadnosť, splynutie 
s davom. 
c) Niekedy pomôžem viac, niekedy menej, ako sa mi bude chcieť. Nech si 
ostatní myslia, čo chcú. 
d) Neznášam takých „poctivcov“, ktorí potom človekovi vyhadzujú na oči, že 
umyl o jednu lyžičku menej ako oni. Nemám rada, keď ma niekto poháňa 
a kontroluje. Mám vari ako človek hodnotu len vtedy, keď ustavične driem? 

4. V istej skupine sa mladí voči jednému členovi nesprávajú dobre a vieš, že je 
to nespravodlivé. Ako sa zachováš? 
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a) Pomyslím si, že si to zaslúžil a teším sa, že ja som „v člne“, kým niekto iný sa „topí“. 
b) Najradšej by som zasiahol/la, no netrúfam si. Nechcem sa totiž viazať na 
toho, kto klesá na dno. 
c) Snažím sa chápať obe strany. Keby šlo do tuhého, neviem, či by som sa 
púšťala do konfliktu s celou skupinou, radšej totiž niekam patrím. No v partii 
bezcharakterných ľudí by som tiež nechcela byť. 
d) V nevyhnutnom prípade by som sa pustila do celej skupiny, pretože 
nespravodlivosť neznášam. A keby ma odtiaľ vyštvali, bola by som hrdá, veď 
ani vo filme neobdivujeme zbabelcov, ale hrdinov. 

Body: Za každú odpoveď a) 1b, b) 2b, c) 3b, d) 4b. 
 

Vyhodnotenie: 
4-5 bodov:   Je potešiteľné, že si úprimný/á. Menej však boduje tvoja názorová 
pevnosť, ktorá ťa ženie k tomu, že vždy robíš presne to, čo sa od teba očakáva. 
Zrejme sa za tým skrýva tvoje hlboká neistota. Chceš byť obľúbený/á u všetkých 
a máš panický strach, že ostaneš sama. 
   Tvojím problémom je, že veľkú časť svojej osobnosti potláčaš. Myslíš si, že 
svoju pravú tvár musíš pred druhými skrývať, čím vlastne urážaš samého/ú seba. 
Ale pamätaj, že ten, kto stále prehltáva urážky, sa cíti slabý a bezcenný. 
   Keď sa naučíš stáť si za svojimi názormi a vydržať aj nepriazeň iných, budeš 
mať lepší pocit. 
 

6-9 bodov:   Tým, že nemáš odvahu stáť si za svojimi názormi, trpíš najviac ty 
sama. Pravdepodobne si tichý typ, ktorý si všetko vybaví sám v sebe, a v skupine 
sa riadiš heslom – len byť nenápadný/á. Nechceš, aby ťa ostatní považovali za 
výnimočnú. Hoci „sivé myšky“ nie sú zvlášť obľúbené, tebe stačí, že nepatríš 
k úplne neobľúbeným. 
   Snaž sa, aby si v budúcnosti bola výraznejšou osobnosťou. Dáš šancu tým, ktorí 
sa k tebe hodia, aby si ťa všimli. Ostatných sa predsa môžeš vzdať. 
 

10-13 bodov:   Tvoj postoj je veľmi správny. Chceš byť obľúbený/á, ale nie za 
každú cenu. Zo skúsenosti vieš, že každému sa nedá zavďačiť, pri niektorých 
ľuďoch ti možno ani nejde o to, aby si ťa obľúbili. Dávaj si však pozor, aby si 
náklonnosť či odmietanie iných neprijímala iba pasívne, ako nejaký nevyhnutný 
osud. Občas sa oplatí bojovať o priateľstvo či známosť, najmä vtedy, keď si druhý 
tvoje ľudské kvality nevšimne na prvý pohľad. 
 

14-16 bodov:   O tebe sa teda skutočne nedá povedať, že si šplhúň. Máš skôr 
sklon byť osamelým bojovníkom /osamelou bojovníčkou, ktorý/á si so svojím 
citom pre spravodlivosť robí všade iba nepriateľov a napokon ide ďalej aj tak 
sám/a. Netrápi ťa, čo si myslia druhí. Keby s tebou všetci súhlasili, asi by si o sebe 
začal/a pochybovať. Pocit vlastnej hodnoty totiž čerpáš z neotrasiteľného 
presvedčenia, že si niečím výnimočná. 
   Niekedy dokonca vyprovokuješ hádku alebo úmyselne konáš proti vôli 
ostatných. Prichádzaš však o veľa kontaktov, z ktorých by si sa mohol/la tešiť 
a zároveň „nezapredať svoju dušu“. Si dosť odvážny/a, ale pokús sa byť aj trochu 
prívetivejší/ia a prístupnejší/ia. Neboj sa, koruna ti z hlavy nespadne. 
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Pokračovanie pravidiel futbalu 
 

Pokutový kop 
Pokutové kopy sa zaviedli r.1891 ako trest za nešportový zákrok, napr. 

zakopnutie, sotenie protihráča alebo hru rukou v pokutovom území (16,5m). Hráč 
kope na bránu z bodu zahrávania pokutového kopu, pričom má oproti sebe len 
brankára súpera. Ak sa lopta odrazí od žrde alebo brvna, nemôže s ňou hráč 
zahravajúci pokutový kop hrať prv, kým sa jej nedotkne niekto iný. 
 

Voľný kop 
Existujú dva druhy voľného kopu – priamy a nepriamy. Pri nepriamom, 

nariadenom za porušenie pravidiel, sa musia dotknuť lopty dvaja hráči, kým 
nemôže padnúť gól. Priame kopy sa nariaďujú za nešportové zákroky a strelec 
z nich môže skórovať priamo. Hráči súpera musia stáť najmenej 9m od miesta 
zahrávania priameho kopu.   
 

Rohový kop 
Rohový kop sa zahráva vtedy, keď brániaci tím dopraví loptu za vlastnú 

bránkovú čiaru. Rohové kopy vytvárajú výhodné gólové príležitosti. Lopta musí 
pri zahrávaní stáť vo štvťkruhu s priemerom 1m v rohu ihriska. Z rohového kopu 
možno dosiahnuť gól aj priamo. 
 

Predstieranie faulov 
Amatérski futbalisti v 19.stor. si mysleli, že všetky fauly sú náhodné 

a pohoršovali by ich dnešné úmyselné „profesionálne“ fauly, ktoré majú za cieľ 
zastaviť útočnú akciu súpera. Naneštastie, teraz je futbal plný úmyselných faulov. 
Niektorí hráči ich aj predstierajú, aby získali pre svoj tím výhodu priameho kopu. 
     

Pravidlá 
Futbal pozná 17 základných pravidel. Ihrisko musí byť pravouhlé a mať, pri 

predpísaných rozmeroch, dĺžku 100,5 – 110m. Na každej strane hrá jedenásť 
hráčov. Pravidlo o striedaní sa postupom času menilo a dnes môžu mužstvá 
vystriedať pri prerušení hry troch futbalistov vrátane brankára. Hrací čas je 90 
minút, hrajú sa dva poločasy po 45 minút. 
 

Napomínanie 
Napomínania sa zvyčajne udeľovali len raz či dvakrát za zápas a vylúčenia 

bývali veľmi zriedkavé, ale teraz FIFA nastojí na väčšej prísnosti rozhodcov. 
Výsledkom je, že mužstvá často musia dohrávať s desiatimi alebo dokonce ešte 
menej hráčmi. 

Martin Humaj 
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