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NOVINKY Z RODINKY 

Koncom júla sa rodina Jožka Humaja rozhodla 
skrášliť svoj domov. Tepovanie kobercov 
a vymaľovanie detskej izby zamestnalo všetkých 
členov rodiny približne na päť dní. 

Od augusta začali Peťko Chudý a Mirka Humajová 
brigádovať. Privyrábali si v prievidzskej Unipharme. 

V sobotu, 2. augusta, sa uskutočnil pod vedením 
Petra Petráša ml. už 17. rodinný výlet. Tentoraz kroky 
rodinných príslušníkov, susedov a priateľov viedli do 
Čierneho Balogu, odkiaľ sa vláčikom odviezli do 
lesného skanzenu vo Vydrove. Nádherná príroda 
a náučné chodníky zaujali všetkých účastníkov, a tak 
vo Vydrove strávili viac času, ako plánovali. 
S prestávkou na Vyšnej Boci zamierili teda rovno do 
Necpál pri Martine, kde sa už po druhýkrát 
uskutočnilo hudobné i súťažné vyvrcholenie celého 
výletného programu. 
V nedeľu, 3. augusta, pripravili Martinke Humajovej 

Bartolomejčatá i miništranti z farského kostola 
netradičné prekvapenie k narodeninám. Jedna z jej 
kamarátok ju so zaviazanými očami autobusom 
priviezla do Bojníc a priviedla až k jazierku v blízkosti 
zámku. Tam ju po rozviazaní šatky čakal pohľad na 
obrovský transparent s nápisom „Všetko najlepšie 
Maťka!“ a všetci jej kamaráti s tortou. Tú potom na 
deke na tráve v parku všetci spoločne zjedli. 

V pondelok, 4. augusta, sa v posedení 
u Humajovcov a Petrášovcov uskutočnila 
narodeninová opekačka Martinky Humajovej. Pozvaní 
na ňu boli jej kamaráti zo zboru Bartolomejčatá, 
rovnako ako diakon (teraz už novokňaz na misiách 
v Albánsku) Tomáš Kuník a prievidzský kaplán Daniel 
Markovič. V dobrej nálade sa opekalo až do neskorých 
večerných hodín. 
Opekačky a Humajovcov a Petrášovcov pokračovali 

i naďalej. V stredu, 6. augusta, sa jednej z nich 
zúčastnila rodina Modranová, ktorá vlastní necpalskú 
lekáreň Angelika. Vo štvrtok, 7. augusta, ju vystriedali 
Kamilko a Vlasta Petrášovci, teta Betka Karaková, 
Helenka a Vladko Mečiarovci s vnukmi Dominikom 
a Marekom, Milan Petráš a Erika, Peter, Silvia  

SLOVO NA ÚVOD... 
 

  Keď si vraj na 
Barboru vložíte 
čerešňovú ha-
lúzku do vody, 
na Vianoce vám 
rozkvitne. As-

poň tak to hovorí ľudová 
tradícia. V záhrade nemáme 
čerešňu, iba višňu. Tento 
rok som sa to rozhodla vy-
skúšať práve s ňou, ale 
zatiaľ sa mi nezdá, že by sa 
na nej diali nejaké zmeny. 
Možno ma na Vianoce pre-
kvapí. 

A tak je to aj s nami. Aj 
nás advent vložil do vázy 
s vodou a dúfa, že na Via-
noce „rozkvitneme“. My sa 
síce ponáhľame, kupujeme 
darčeky, chceme všetko 
upratať a dobre navariť 
i napiecť, no hádam si 
predsa len nachádza-
me viac času pre Boha. 
A že na nás advent nezane-
chal ešte nijaké zmeny? 
Možno ho na Vianoce pre-
kvapíme. 

Verím, že k zlepšeniu 
vianočnej nálady prispeje 
i ďalšie číslo nášho rodinné-
ho časopisu Maňa. Ak vám 
už nepomôže k inému – tak 
aspoň sa na chvíľu zastaviť. 
Nechať vo svojej duši pro-
stredníctvom čítania roz-
kvitnúť púčik lásky 
k rodine. A cezeň kvet lásky 
k novonarodenému Bohu. 

Petra Humajová 
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Petrášovci spolu s kamarátkou Silvie  Zuzkou Ondrejkovou. Na chvíľu sa na dvore 
Humajovcov a Petrášovcov zastavil aj birmovný otec Martina Humaja Juraj Orlík 
a Kvetka Ďurčová s priateľom Mariánom Chlpekom, ktorá sa práve vrátila z letu nad 
Necpalmi na rogale. 
V piatok, 8. augusta, sa v Huňadyho sále na Bojnickom zámku uskutočnil koncert 

detského speváckeho zboru Vesna z Moskvy. Dvojhodinové predstavenie ponúklo 
skladby z duchovnej i svetskej oblasti, ruskú i zahraničnú tvorbu. Záverečným 
bonbónikom bola pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj, ktorú ruské deti zaspievali 
nádhernou slovenčinou. Na koncerte nechýbali Petra a Evka Humajové. 
V nedeľu, 10. augusta, sa u Humajovcov uskutočnila posledná letná opekačka, 

ktorú svojou účasťou okrem Milana Petráša poctili aj prievidzskí pátri piaristi Janko 
Hríb a Juraj Ďurnek. V podvečer sa k návštevníkom pridala aj kompletná rodina 
Petra Petráša ml., ktorý so sebou okrem dobrej nálady priniesol i obrovské 
množstvo vtipov. 
V pondelok, 11. augusta, sa u Evky Humajovej uskutočnila malá stretávka šiestich 

spolužiačok zo strednej zdravotnej školy v Martine po 27 rokoch. Kamarátky spolu 
strávili v rozhovore príjemné chvíle. 

Víkendová sobota a nedeľa, 16. a 17. august, patrili už tradične prievidzskej 
hodovej púti, ktorá sa každoročne koná pri príležitosti sviatku Nanebovzatej Panny 
Márie. Maťka Humajová sa aktívne zúčastnila celého jej programu – cez sv. omše, 
divadlá a spev so zborom Bartolomejčatá až po prípravu nedeľného detského 
popoludnia. 

V sobotu, 16. augusta, odcestovala opäť do Francúzska Katka Mihálková s celou 
svojou rodinou. V nedeľu, 17. augusta, Slovensko opustili aj Dominik a Marek 
Floriánovci, ktorí u svojej starkej Helenky Mečiarovej strávili veľkú časť letných 
prázdnin. V podvečer ich už vítal Újezd u Brna. 
Od 18. do 22. augusta pobudli Erika a Peter Petrášovi na spoločnom pobyte vo 

Vyšnej Boci. Masáže, saunu, hranie kolkov či iných hier obohacovali aj príjemné 
prechádzky v dedine a okolitej prírode Nízkych Tatier. 

25. až 27. augusta sa Silvia Petrášová spolu s niekoľkými svojimi spolužiakmi 
zúčastnila v Bardejove odborného seminára týkajúceho sa osvetľovania pamiatok. 
Študenti architektúry si vyskúšali spoluprácu so svetelnými technikmi a pripravili 
experimentálnu svetelnú show Beh sveta – beh farieb prístupnú nielen odborníkom, 
ale aj širokej verejnosti. 

V nedeľu, 24. septembra, sa v Nedožeroch – Brezanoch konali hody spojené 
s tradičnou hodovou zábavou Pod vrbičkami. Na slávnostnom obede u Božky 
Humajovej nechýbali Jožko, Maťka a Martin Humajovci. Zábavu Pod vrbičkami 
spríjemňovala svojimi tónmi hudobná skupina Necpalanka. 
V pondelok, 1. septembra, sa Petra Humajová spolu s prievidzskou mládežou 

z farského kostola zúčastnila výstupu na vrchy Ostrá a Tlstá v pohorí Veľká Fatra. 
Všetci účastníci túry cestu zvládli a nadýchali sa pravého lesného vzduchu. 
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5. septembra sa Martin Humaj dočkal svojich 20. narodenín. „Dvadsiatku“ oslávil 
spolu so svojou rodinou v nedeľu, 7. septembra. Najkrajším darčekom však preňho 
určite bolo následné pondeľnajšie podpísanie pracovnej zmluvy vo firme Change 
Computer, ktorá sa venuje počítačom a výpočtovej technike. 
Od 7. do 10. septembra sa v Ružomberku konal vzdelávací seminár Mládež 

a médiá, ktorý organizovalo združenie mladých katolíkov aktívnych v médiách 
Network Slovakia. Na podujatí sa zúčastnila aj Petra Humajová, ktorá sa venovala 
písaniu reportáže v sekcii štylistiky pre pokročilých. 

V septembri podstúpila Erika Petrášová operáciu kŕčových žíl. Na „maródke“ doma však 
nevydržala dlho a čoskoro už opäť obsluhovala zákazníkov vo svojom obchode Peer. 

V sobotu, 20. septembra, sa Martin Humaj zúčastnil futbalového turnaja pre 
hendikepované a zdravé deti a mládež pod názvom Každý je víťaz. Spolu 
s miništrantami z piaristického kostola získal Martin v turnaji druhé miesto. 

Na prelome septembra a októbra absolvovala Petra Humajová súvislú pedagogickú 
prax na Piaristickom gymnáziu Františka Hanáka v Prievidzi. Odučila desať hodín 
slovenského jazyka a desať hodín dejepisu. 
27. septembra sa Martinka Humajová zúčastnila primičnej svätej omše, ktorú slúžil 

v Partizánskom diakon z našej farnosti, Tomáš Kuník. Spolu s členmi zboru 
Bartolomejčatá bola Maťka pozvaná aj na primičnú hostinu. 
V októbri pobudol Peter Chudý na krátkej služobnej ceste v Holandsku. Po 

prvýkrát v živote tak letel lietadlom. 
V utorok, 7.októbra, bol Vladimír Mečiar na operácii druhého bedrového kĺbu. 

Zákroku sa podrobil v bojnickej nemocnici. 
Začiatkom októbra Martin Humaj zmenil zamestnanie. Hoci aj naďalej pracuje vo 

firme Change Computer, zanechal pozíciu reklamačného technika a stal sa z neho 
technik pre práce v teréne (ako je napríklad zavádzanie internetu do domácností či 
rôzne opravy sietí). 

V nedeľu, 12. októbra, sa Martinka Humajová spolu so zborom Bartolomejčatá 
vybrala do Levíc, kde od septembra pôsobí bývalý pán dekan prievidzskej farnosti 
Mons. Ján Bednár. Bartolomejčatá v Leviciach zaspievali na sv. omši, navštívili 
Levický hrad a na záver boli všetci na fare bohato pohostení.  
V októbri pokračovali práce na dome Stanislava Mečiara – vymenil drevené okná 

za plastové a aj zateplil steny svojho domu. Jeho fasáda je teraz ladená do šedej 
a bordovej farby. 

V utorok, 14. októbra, sa v Dome kultúry v Prievidzi konal večer spisovateľa 
Daniela Heviera, ktorý svoje detstvo a mladosť prežil v Prievidzi, s názvom Domov 
je tu za rohom. Autor sa v ňom predstavil nielen svojou básnickou a prozaickou 
tvorbou, ale aj hudobným a maliarskym umením. Súčasťou programu boli i 
vystúpenia hostí – priateľov Daniela Heviera z mladosti. Ten medzi svojich hostí 
zaradil aj Petru Humajovú, ktorej dal príležitosť pred širokým publikom prezentovať 
rodinný časopis Maňa. Zároveň prisľúbil rozhovor pre najbližšie číslo. 
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V októbri bola vyhodnotená súťaž o najlepší návrh nového prievidzského cintorína, 
do ktorej sa zapojila aj Silvia Petrášová so spolužiačkou Zuzkou Ondrejkovou. 
Budúce architektky tak tvorivo využili vedomosti nadobudnuté v škole. Hoci projekt, 
na ktorom pracovali celé leto, nezískal žiadne ocenenie, práca na ňom im priniesla 
nové skúsenosti. Záujemcovia o architektúru ho mohli vidieť vystavený vo vestibule 
prievidzského Domu kultúry. 

Od 20. do 31. októbra pobudol Jozef Humaj na ozdravovacom pobyte vo 
Chvojnici. Býval na chate patriacej Nováckym chemickým závodom, kde bolo oňho 
dobre postarané. Okrem oddychu si užil aj rôzne ozdravovacie procedúry, 
prechádzky v prírode a šport v telocvični nachádzajúcej sa v areáli chaty. 

V stredu, 22. októbra, pricestovala do Prievidze na jednu noc spolužiačka Petra 
Humajovej, Majka Babečková z Oravy. Obe študentky sa na druhý deň spolu vybrali 
do Slovenskej národnej knižnice v Martine kvôli zháňaniu materiálov potrebných na 
napísanie ich diplomových prác. 
Vo štvrtok, 23. októbra, sa Martinka Humajová spolu so študentmi piaristického 

gymnázia navštevujúcimi seminár z chémie zúčastnila exkurzie do Nováckych 
chemických závodov. Uvidela tak „naživo“ pracovisko svojho otca, Jozefa Humaja. 

V sobotu, 25. októbra, zavítali do Prievidze Mariška a Jožko z Nitry – bratranec 
a sesternica Betky Karakovej a jej bratov, Kamilka a Petra Petrášovcov. Týmto 
súrodencom veľmi skoro zomrela mama, sestry Marišku a Julku teda vychovávala 
Katarína Petrášová, v našej rodine nazývaná aj „starká Karake“. Po smrti Julky sa 
návštevy Prievidze zo strany jej súrodencov obmedzili, teraz sa však rozhodli opäť 
nadviazať kontakty s celou rodinou. Do Prievidze doniesli nielen dobrú náladu, 
ale nové informácie týkajúce sa ich života. 

V októbri sa Milan Petráš rozhodol prekvapiť svoju manželku a dal do ich bytu 
urobiť dve plastové okná. Janka si nové okná všimla až polhodinu po svojom 
príchode a Milanko si od nej určite vyslúžil veľkú vďaku. 

V nedeľu, 9. novembra, sa v jedálni Priemstavu uskutočnilo detské popoludnie, 
ktoré zorganizovali mladí z farského kostola pod vedením pána kaplána Daniela 
Markoviča. Na stretnutí ste mohli zazrieť aj Martinku Humajovú, ktorá tu plnila 
funkciu animátorky. Medzi deťmi sa zabával i Filipko Petráš, ktorý bol veľmi aktívny 
a úspešný v súťažiach. 

V sobotu, 15. novembra, sa u Helenky a Vladka Mečiarovcov uskutočnila tradičná 
zabíjačka. Samozrejme, že pri tejto príležitosti sa pomoci chopili aj „Újezďáci“ 
Floriánovci, ktorí na Slovensku zotrvali až do pondelka, 17. novembra. 

V pondelok, 17. novembra, sa Petra Humajová zúčastnila výletu po hradných 
zrúcaninách a sakrálnych pamiatkach pod vedením pátra Jána Hríba, Sch. P.. 
Výletníci navštívili zrúcaniny hradov Sklabiňa a Blatnica, ale aj staré kostolíky 
v miestnych menších dedinách. Počasie síce nebolo priam ideálne, ale na november 
veľmi dobré. Páter Ján si v blízkosti Kláštora pod Znievom dokonca odfotil kvitnúce 
divé maky. 
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Takúto výstavu tekvičiek si pred svojím domom pripravila Helenka Mečiarová. 
Nečudo, že okrem náhodných okoloidúcich zaujala i regionálnu televíziu, ktorá ju 
pomocou filmovej kamery navždy zvečnila. Našťastie, pretože jej koniec bol 
nečakaný. „Neprežila“ hranie futbalu Helenkiných vnukov ☺.  

 V sobotu, 22. novembra, sa vo Veľkej Lehôtke konal už štrnásty ročník 
hudobného festivalu Mladí mladým. So zborom Bartolomejčatá z prievidzského 
farského kostola sa ho ako účinkujúca zúčastnila aj Martinka Humajová. V hľadisku 
ste zas mohli zazrieť Petru Humajovú vyslanú na podujatie s účelom napísať 
reportáž pre farský časopis Bartolomej. 

Veronika Petrášová začiatkom decembra úspešne zložila poslednú skúšku svojho 
doktorandského štúdia a odteraz sa bude venovať už len výskumnej práci. Spolu so 
svojím snúbencom Martinom Šutinským úspešne napreduje aj v prestavbe 
rodinného domu v Nitrianskom Rudne. Vyzerá to tak, že pomaly sa schyľuje 
k svadbe. 

V decembri nás navždy opustil Pavol Hikl, brat Vlasty Petrášovej, ktorý žil spolu so 
svojou rodinou v Nemecku. 

V sobotu, 13. decembra, sa u Mečiarovcov konala už druhá tohtoročná zabíjačka. 
Bohatá výslužka sa opäť ušla mnohým členom rodiny. 
V decembri sa Helenka Mečiarová rozhodla vymeniť starú kuchynskú linku za 

novú. Dnes sa už teší zo zmodernizovaného výzoru svojej kuchyne. 
Petra Humajová 

Foto: Lenka Modranová 
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ROZHOVOR SO SPISOVATEĽOM DANIELOM 
HEVIEROM  

 
Keď som mu v auguste poslala mail s prosbou 

o rozhovor, netušila som, že budem mať príleži-
tosť osobne sa s ním stretnúť. Spisovateľ Daniel 
Hevier (53), detstvom „rodák“ z Prievidze, poctil 
totiž Prievidžanov spomienkovým programom Do-
mov je tu za rohom, v ktorom sa predstavil nielen 
ako literárny autor, ale aj hudobník a výtvarník.  
Rozhovor pre náš časopis ochotne prisľúbil. Vo 
vianočnom čísle vám teda môžeme predstaviť 
osobnosť s veľkým „O“, spisovateľa Daniela He-
viera. 

 
To, že ste sa narodili v Bratislave, no vyrastali v Prievidzi, je známy fakt. 

V ktorej časti nášho mesta ste bývali? Viažu sa nejaké vaše spomienky aj 
na Necpaly? 

Býval som na Starom sídlisku, v časti, ktorej sa hovorilo Kolotoč. To preto, lebo sa 
tam krútili autobusy ako na kolotoči. Necpaly som vnímal ako okrajovú štvrť Prievi-
dze, za štadiónom, kde som hrával za Baník Prievidzu futbal (ako žiak, samozrejme) 
a za Žabníkom bolo už tajomné územie s názvom Necpaly. Na strednej škole som 
mal odtiaľ niekoľko spolužiakov. 

Prvú básnickú zbierku Motýlí kolotoč ste vydali ako 19-ročný. Keď sa na 
to pozriete z dnešného pohľadu, zdá sa vám to byť skoro? Neskoro? Ale-
bo to bol ten najsprávnejší čas? 

Pre mňa to bol akurát vhodný čas, hoci, paradoxne, som sa trochu bránil, keď mi 
navrhli vydať knižku. Myslel som si, že to bude sprevádzané väčšou slávou, haha! 

Ako autor ste nesmierne produktívny. Píšete poéziu, prózu, ale i drámu, 
venujete sa scenáristike a písaniu esejí. Ktorá z týchto oblastí je vám 
osobne najbližšia? 

Momentálne píšem už iba tri druhy literatúry: poéziu – eseje – a prózu. A takmer 
väčšinou pre dospelých. Z detí som už akosi vyrástol.  

Už ako dieťa som sa hrdila vašou knižkou Kráľ naháňa králika, brat za-
se dielkom Básnička ti pomôže. Dá sa povedať, že prevahu vašej literár-
nej tvorby tvoria knihy pre deti a mládež. Je ľahšie písať pre deti ako pre 
dospelých? 

Mám to tak na polovicu, píšem rovnako intenzívne aj pre dospelých. Teraz je mi 
ľahšie písať pre nich. Keby som mal za úlohu napísať 500 stranový román pre dos-
pelákov a 50 stranovú rozprávku pre deti, hádajte, čo si vyberiem? 

Spomínam si na jednu udalosť zo základnej školy – mohla som byť vte-
dy nejaká šiestačka alebo siedmačka. Učiteľka nám vtedy ponúkla zakú-
penie si knihy Naháňačka áut, ktorú ste pripravili v spolupráci s viacerými  
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autormi. Tí z nás, ktorí o ňu prejavili záujem, boli potom pozvaní na bese-
du s vami. Bola to určite akcia zameraná na podporu čítania. Vyvíjate po-
dobné aktivity ešte i teraz? 

Áno, ale presmeroval som svoje úsilie na dospievajúcich, študentov a veľkých. 
Píšem články o literatúre do týždenníka Týždeň a chystám veľkú knihu o knihe. 

Vo svojej recenzii s názvom Pennac dní hovoríte o novodobej analfabe-
tizácii. Píšete o tom, že mnohé komplexy, frustrácie a zlyhania človeka 
dneška majú svoj pôvod v nedostatku čítania – ako dieťa nepočúval roz-
právky, ako teeneger neprelúskal množstvo básnických zbierok o láske 
a ako dospelému mu všetok čas kradnú noviny a televízia. Prečo je podľa 
vás čítanie také veľmi dôležité? 

Čítanie vám poskytuje osobnú slobodu, učí vás vzdorovať manipulácii médií, poli-
tikov a reklamy, učí vás tvorivosti, pestuje vo vás vlastný názor, polepšuje vás...  

„Byť básnikom je niečo, za čo človek ani nemôže. (...) Možno to ukladá 
Boh ako trest alebo rozhrešenie,“ píšete v článku Básnik sám doma so 
svojou poéziu. „My, veľkí samotári, na diaľku vytvárame neviditeľnú ko-
munitu. Odovzdávame si svoje samoty, vymieňame si svoje samoty, ako 
si iní vymieňajú zážitky z dovoleniek.“ Je samota osudom každého básni-
ka? Aký druh samoty tu máte na mysli? 

Ja som rád sám, lebo nie som sám. Mám svoje knihy, hudbu, obrazy, filmy... No 
a ľudí okolo seba. Rodinu, deti, manželku, psíka.... Ja svoju samotu nazývam 
„zaľudnená samota“. Niekedy by som bol aj rád oveľa samejší, ale nedarí sa to. Naj-
lepšia samota je taká, z ktorej môžete kedykoľvek vyjsť a obohatiť sa inými ľuďmi.  

Relativizmus považujete za istý druh ateizmu. Aj Štefan Hríb sa po smr-
ti pápeža Jána Pavla II. pochvalne vyjadril o tom, ako pevne si tento pá-
pež stál za svojimi konzervatívnymi zásadami. Podľa neho svet i cirkev 
potrebuje pevné body a nie ničivý prúd relatívnosti. V čom je relativizmus 
dnešnej doby podľa vás najnebezpečnejší? 

Diabol nepopiera Boha, verí v neho oveľa viac ako ateisti. On ho „len“ odmieta. Táto 
doba vytvorila „zlobro“ – veľkú guču, ktorá navonok vyzerá ako to najlepšie dobro, 
a vnútri je zlá a pyšná. Čas sa zrýchľuje, špirála boja dobra so zlom sa roztáča do obrá-
tok, aké nikdy predtým nebolo vídať. Nie som vizionár, ale veľa vecí ešte zažijeme... 

Máte vlastné vydavateľstvo. Čo je kritériom na výber kníh, ktoré neskôr 
vydáte? 

Už nevydávam knihy. Čakám, kedy vydám dcéru.  
V súčasnosti sa venujete i iným činnostiam ako je písanie a vydávanie 

kníh – maľovaniu, hudbe a vedeniu dielní tvorivého písania. Ako tieto 
dielne fungujú? Má sa v nich šancu naučiť písať každý? 

Ja nemôžem naučiť písať, ale dávam impulzy, roztváram okienka, ktoré má každý 
človek v sebe. A hovorím o svojich praktických skúsenostiach spisovateľa. Za štyrid-
sať rokov sa ich zopár nazbieralo. Moja zásada: pri tvorivom písaní ide o písanie až 
na poslednom mieste. Viacej tancujeme, bubnujeme, maľujeme, recitujeme, spieva-
me, hráme divadlo – a to všetko vyústi do zväčšenej kvality písaného prejavu. 
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Čo pre vás znamená rodina a čo pre vás znamená Boh? 
Boh je môj Otec. Manželku Marušku mi dal on, takže som sa už nemohol – 

a nechcel vzoprieť. No a rodina – to je Božie dielo, ktoré robíme ľudským našimi 
osobnými slabosťami a zlozvykmi. 

Chceli by ste na záver niečo odkázať našim čitateľom? 
Keď umiera milionár, odkazuje dedičom peňažné majetky. Ja som ešte tu, ale 

odkazujem vám to, čo som napísal. Je tam najlepšie zo mňa. Možno sa to niekedy, 
niekomu a niečo z toho zíde na jeho ceste životom. Požehnané Vianoce, priatelia. 
A nezabudnite: aj tohto roku sa narodí malý Ježiš. A možno to bude za starým prie-
vidzským štadiónom, v opustenom kútiku. 

Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 

Daniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Bratislave. Vyštudoval odbor este-
tika – slovenčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dva 
roky bol redaktorom literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave. V 
rokoch 1982 – 1989 bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Potom 
sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1992 vedie vlastné vyda-
vateľstvo Hevi. Žije v Bratislave. Píše poéziu, prózu, esej, drámu. Venuje sa aj tvor-
be pre deti a mládež a prekladu. 

Zdroj: www.litcentrum.sk, Foto: www.hevi.sk 
 

VEČER S DANIELOM HEVIEROM 
14. októbra 2008 som sa už od rána nepokojne presúvala po dome z miesta na 

miesto a čakala, kedy príde večer. Napätie sa stupňovalo a ja som vlastne ani neve-
dela, na čo čakám. Daniel Hevier mi v maili neobjasnil, čo odo mňa na jeho progra-
me Domov je tu za rohom bude chcieť. Keďže som však len deň predtým ukončila 
svoju súvislú pedagogickú prax na piaristickom gymnáziu, vravela som si, že hádam 
zvládnem všetko. A večer sa blížil... 

Daniel Hevier je pre mňa spisovateľskou osobnosťou, s ktorou žijem od detstva. 
Moja prvá knižka s detskými básničkami pochádzala práve z jeho pera. Niektoré hity 
pre deti od Petra Naďa, Beáty Dubasovej a Vaša Patejdla, ktoré vyšli kedysi dávno 
ešte na platni a ktoré som ja počúvala stále dookola, boli otextované ním. Na zá-
kladnej škole som sa zúčastnila besedy, ktorú organizoval on. A drala som predsa aj 
tie isté lavice prievidzského gymnázia! Vysoká škola ma od Daniela Heviera neoddia-
lila. Priniesla mi povinné čítanie v podobe jeho knižnej prvotiny (básnická zbierka 
Motýlí kolotoč) i uznanlivé vyjadrenia prednášajúcich o jeho osobnosti. 
Sama neviem, ako mi napadla myšlienka spraviť s ním rozhovor. Možno ma uch-

vátil svojimi názormi na čítanie a literatúru, ktorú pokladá za niečo, čo sa síce nedá 
premeniť na žiadnu formu úžitkovej energie, ale predsa má veľký význam. Možno 
sa mi zdal byť trochu príbuzným v tom, že si uvedomuje jednu vec: „Svet by sa po-
kojne bez môjho nevyžiadaného písania zaobišiel. A predsa... vo chvíľach pokúšania 
satanom dôležitosti si hovorím, že možno práve teraz niekto niečo hľadá, tak ako ja 
denne niečo neurčité hľadám v stovkách kníh iných spisovateľov, čo sú okolo mňa.“  
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A možno mi to jednoducho napadlo len tak. Nikdy by som si však nepomyslela, že 
z prosby o rozhovor sa vyvinie osobné stretnutie na podujatí, ktoré zorganizoval pre 
Prievidžanov. Domov je tu za rohom. 

Večer o 18:00 som už bola v prievidzskom Dome kultúry. Musela som predsa 
prísť skôr a dohodnúť sa na „obsahu“ môjho vystúpenia. Daniel Hevier ma hneď 
„spoznal“ ☺ a dal mi potrebné inštrukcie: „Počkáte na časť, kedy budem hrať na 
bongu. Hneď po tomto vystúpení vyjdete na javisko. Ja sa budem tváriť, že vás 
nepoznám a poviem: ,Kto ste? A čo tu hľadáte?‛ Vy mi stručne vysvetlíte históriu 
vášho časopisu, požiadate ma o rozhovor a položíte mi pár otázok ako zástupkyňa 
všetkých Prievidžanov. Súhlasíte?“ „Dobre,“ odvetila som a o chvíľu - sediac na 
chodbe – som si už  v mysli rýchlo skladala môj budúci slovný prejav. 

Začiatok predstavenia som vnímala len napoly, pretože som stále čakala, kedy 
zaznie bongo a ja vybehnem na javisko. Klavír, trúbka, recitovanie... Napokon prišla 
tá chvíľa a ja som rozhodne vystúpila po schodíkoch na pódium. Čakám na provoka-
tívnu otázku pána Heviera „Kto ste? A čo tu hľadáte?“, ale on na mňa pozerá 
a nehovorí nič. Tvári sa síce tak, akoby ma nepoznal – presne podľa dohody ☺, ale 
z jeho úst nevychádzajú žiadne slová. 

 „Čo teraz?“ preletelo mi mysľou. „Z javiska zísť nemôžem, keď som už naň vy-
šla.“ A tak som začala ja: „Dobrý večer, mala by som k vám jednu prosbu.“ Vetu 
som zopakovala dvakrát a v tej chvíli Daniel Hevier pochopil, kto som a čo tu hľa-
dám ☺. Chopil sa slova, usadil ma na stoličku a namiesto toho, aby som vyspoveda-
la ja jeho, vyspovedal on mňa. A navyše pred všetkými priznal, že pri tom bohatom 
scenári svojho programu zabudol na chvíľu, kedy mám prísť. 

Ďalšia časť môjho „vystúpenia“ už bola pre mňa úľavou, ale aj tak som bola rada, 
keď som opäť sedela v hľadisku a nerušene si vychutnávala pokračovanie hudobno-
výtvarno-literárneho programu Daniela Heviera. Moje prvé vystúpenie na pódiu so 
spisovateľom som teda mala za sebou. A sľub o ochote poskytnúť rozhovor pre náš 
časopis Maňa som si držala pevne vo vrecku. Pre istotu, aby sa mi nestratil presne 
tak, ako na javisku pánu Hevierovi tie mnou očakávané úvodné slová ☺. 

Petra Humajová 
 

Daniel Hevier 
 

BÁSEŇ NA PRIEVIDZU 
 
Mám ťa obkukanú zhora, zboku, mám ťa načrtnutú 
a rozkošatenú v pamäti, Prievidza... 
Ľahučké dažde obkresľujú zinok vežičiek, 
archaickú tvrdosť Starého mesta... 
Vstupujem dnu do tvojho medu, ba som na rozpakoch, 
či ti nemám vykať! Zďaleka sa sem všetko rúti, 
každá dedinka prinesie svoju trošku do mlyna. 
Ó, tvoje fontány s našuchoreným hodvábom, 
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nedávno vyhorený prvý dom, tržnica, 
ten malý babylon, záhrada pred slávnosťou. 
Fauna lihotských záhrad, stará pošta obrastená 
stredovekými rastlinstvami... 
Drevený rínok, na ktorom je drevená už len trieska, 
ak ju stratí hrmotné nákladné auto; 
žasnem, Prievidza! Milujem ťa ako nevestu. 
Prichádzal som k tebe uprostred noci a zavčas rána, 
zo severu, zo skalnatého juhu, rútil som sa 
na dedkovom bicykli dolu Banskou do tvojho 
smädného náručia. Prievidza, si óda! Si krásna, 
vyvetraná dolniackym prievanom. 
A čo tvoja banícka tvár s prilbami vrchov okolo? 
Ako si ma po troche získava tvoje tvrdé nárečie, 
s tými všetkými „pri kostôl“, s „väžami“, 
s úctivým onikaním, so starosvetskými ozdôbkami, 
Prividza starých krajčírskych cechov, Prievidza 
s bitúnkom dodnes na rozpadnutie, s obrazmi  
a náčrtmi, Prievidza starých báčikov a totčičiek, 
Prievidza náchylná ku klebetám, 
milujem ťa pre tvoju impozantnú nedokonalosť. 
Aj si občas navzájom ublížime, moja pani, 
krásna, ach, krásna, s pokleskami pôdy, 
s hmlou a dažďom na prídel, aj s občasným 
nováckym smradom... Milujem tvoje včely 
a ich plamenné sebazničenie, dolnovestenické 
ovocenstvá, mišianky, panské cicáky, 
hrušky prlenice, banícke haldy, celiny za mestom. 
Prievidza moja, aká si útulná, so svojráznym  
interiérom – položená do kotliny ako jabĺčko. 
S tučnými súdkami hrušiek na Skotni, 
s ťažkými predjarnými a vlhkými jesennými nocami. 
Necpalské domky opelené vetrom. A kone z Úkrnísk. 
A Výstrkov odťahujúci sa ako nevlastný brat. 
Ó, Prievidza s Vavrincom Benediktom, so zázračným  
Madvom z Rudna, s dráždivými vápencami Vtáčnika, 
s glazúrou vrchov zo západu, Prievidza, 
presná a nevysloviteľná! Domácka s kadejakými 
svojráznymi vôňami a pachmi, moja! 
Prievidza, umytá dažďami a osušená vetrom, 
čistá a veľká ako záhrada, Prievidza, sestra moja, 
odlej láskavo zo svojich štiav 
a nechaj ešte trochu pre mňa...  

(Zo zbierky S otcom v záhrade, 1976) 
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ZDROJ RADOSTI, VESELOSTI... alebo SVIATKY 
SIEDMICH PARADOXOV 

(Z knihy V plášti a dalmatike od Maxa Kašparů) 
 

Vianočné sviatky majú v súčasnom ponímaní mnoho prívlastkov. Sú chápané ako sviatky 
zimy, slnovratu, mieru, darčekov, detí... V každom prípade sa chápu ako sviatky radosti. Radosť 
však nie je len taká hocijaká hodnota, neleží kdesi v zimno záveji a nečaká, kedy si ju vezmeme, 
ani sa bez príčiny nepotuluje po panelákovom sídlisku. Tak ako všetko, čo existuje, aj radosť 
musí mať svoj pôvod, svoj zdroj. 

Ani som netušil, keď som si pred tohtoročnými vianočnými sviatkami dal pôst od 
oznamovacích prostriedkov – vypol som, rádio, televíziu a prestal som čítať noviny - že sa tak 
dobrovoľne ochudobňujem o pravé a nenahraditeľné zdroje vianočného potešenia. Tento 
informačný pôst som nedobrovoľne porušil pred dvoma dňami, keď som išiel nakupovať do 
istého pelhřimovského supermarketu. V obchodnom dome stál pred pokladňou dlhý rad a čas 
nekonečného čakania zákazníkom krátil rozhlasový program, v ktorom sa striedali umelé koledy 
s radostnými vianočnými správami. Chtiac-nechtiac som si ich musel vypočuť. A neľutujem to. 

Hneď na začiatku správ som sa dozvedel, že syn istej slávnej herečky bude tráviť tohtoročné 
Vianoce so svojou úplne novou priateľkou, čo sa absolútne neočakávalo. Po tejto informácii mi 
padol kameň zo srdca a ja som začal cítiť, že mám dôvod prežiť tohtoročné Vianoce v radosti. 
Z reproduktora nad pokladňou doznela nová koleda o snehuliakovi Pajďulákovi a po nej prišla 
ďalšia vianočná novinka. Ľudia, počúvajte! Hokejový brankár tretieho celku NHL nebude – ako 
sám prezradil – sláviť v tomto roku Štedrý deň doma, ale na jachte. Táto správa mi vyrazila 
dych. Vyvolala vo mne vlnu nikdy predtým neprežitej eufórie a cítil som, že moje Vianoce budú 
tento rok skutočne, skutočne, ale skutočne výnimočne šťastné. Fronta pri pokladni postúpila 
a prišla tretia informačná bomba, ktorú asi nečakal vôbec nikto. Úžasne radostná vianočná 
zvesť! Počujte, počujte, pastuškovia... pardón, zákazníci: známa celebrita českej pop-music 
v exkluzívnom rozhovore uviedla, že mení štedrovečerný jedálny lístok – namiesto každoročne sa 
trápne opakujúceho českého kapra bude tento rok s priateľom večerať lososa. Moje nadšenie 
nemalo konca. Vianoce! Vianoce prichádzajú! Skutočne sú to radostné sviatky. Plné dobrých 
správ, senzačných odhalení a duchaplných zmien v živote svetových superstar. Medzi dvermi pri 
východe som ešte zachytil správu, že náš premiér bude na Vianoce učiť dcérku lyžovať, ale to 
ma už dav tlačil z obchodného chrámu von. 

Tieto radostné správy mi otvorili nielen dokonalý zmysel tohtoročných Vianoc, ale stali sa 
súčasne aj zdrojom môjho životného nadšenia a nevšednej inšpirácie do budúceho roku. Keby 
som v mieste, kde som nakupoval, nebol známy, a ľudia by si nemohli povedať, že psychiater sa 
zbláznil, azda by som zo samej radosti vyzval unavenú pani pokladníčku do predvianočného 
tanca za zvuku koledy o tom, ako aj tento rok piekla naša teta zase buchty pre mačku. 

Pri východe z obchodného domu som stretol kolegu, ktorý mi podával ruku so želaním, aby 
moje tohtoročné Vianoce boli šťastné a veselé. Nemusel. Prial mi úplne zbytočne. Už sa tak totiž 
stalo. 

Cestou domov mi prišlo na um, aká by asi bola reakcia zákazníkov, keby som silným hlasom 
prekričal rozhlasový program rinúci sa z reproduktorov a oznámil prítomným, že dnes v noci sa 
môžu dozvedieť od evanjelistu Lukáša o narodení svojho Spasiteľa a že zajtra ráno im pre 
zmenu evanjelista Ján oznámi, že na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bol Boh, stalo sa telom 
a prebývalo medzi nami. Predpokladám, že by som v očiach prítomných klesol ešte oveľa nižšie, 
než keby som realizoval pôvodný nápad a zatancoval si s pokladníčkou. Poďme však od 
extrémnej paralely a ironickej hyperboly k tomu, čo oznamuje dnešná noc. 
Na planéte Zem vymierajú živočíšne druhy a tradície. Pôvodný zmysel Vianoc sa už v Európe 

vytratil a ak niekde prežíva, tak len medzi tými, pre ktorých sú radostnou zvesťou práve tie slová  
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o Slove. Keby som skutočne pred davom zákazníkom prehovoril na túto tému, bol by som 
v podobnej situácii ako Pavol na gréckom aeropágu. Hovoril by som prítomným o „úplne 
neznámom bohu“. O neznámom bohu, ktorému dokonca chýba každá logika a je plný 
nezmyselných paradoxov. Asi aj to je jeden z dôvodov, prečo súčasná doba opustila jedného 
Boha a na jeho miesto prijala modly. 

Tu si dovolím odcitovať myšlienku profesora Halíka, ktorý múdro poznamenáva, že svet 
okolo nás bol a je vždy plný „známych“ bohov. Známi bohovia nie sú vôbec nijakí bohovia, sú 
to len modly. Východiskom hlásania kresťanstva môže byť len „neznámy“, nepochopiteľný, 
stále prekvapujúci Boh, Boh paradoxu, Boh, ktorý z porážok robí víťazstvá a zo smrti život – ten 
„ktorý robí všetko nové“. Ak pôvodný zmysel Vianoc opustil svoj priestor, a pritom sa malo 
zachovať slávenie tejto slávnosti, musel tento priestor niečím vyplniť. Nemožno totiž sláviť 
vákuum z vákua. Preto bol Boh nahradený modlou. Výmena bola taká pomalá a nenápadná, že 
nás dnes vlastne už ani neprekvapuje.  

Dejiny Starého zákona aj celá história kresťanstva sú drámou napätia medzi Bohom 
a modlou. Modla je na rozdiel od Boha známa. Je známe jej meno, dátum narodenia, je známy 
jej repertoár. Jej vyznávač dnes vidí svojej modle do kalendára, do taniera, do kúpeľne 
i spálne. V živote modly niet tajomstiev ani paradoxov. A to, čo jej vyznávač za paradox možno 
pokladá, býva len jej novým reklamným trikom. 

„Boží interiér“ nikdy odhalený nebol, a Boh by teda mal byť „rovnako známy“. Nie je to tak, 
je známy čím ďalej tým menej. Obsah jeho mena je už vyprázdnený. Boh zostáva tajomstvom 
a jeho konanie sériou paradoxov. 

Preto je pre nás dnešná noc takým veľkým darom. Ako spieva anjel v dnešnom úryvku 
z evanjelia, je spásou a darom pre všetkých ľudí. Pre všetkých bez rozdielu. Dnes v noci 
Tajomstvo poodkrylo svoju tvár, Boh dostal ľudskú podobu aj meno, v Ježišovi Kristovi otvoril 
priestor pre posvätenie človeka i hmoty. Dal ľudstvu nazrieť do skrytej budúcnosti, a predsa 
zostal natoľko skrytý, aby sme mali možnosť ďalej klásť otázky – tak sebe (to kvôli nemu), ako 
aj jemu (to kvôli sebe). 

Na samom začiatku dnešnej krátkej polnočnej úvahy som povedal, že Vianoce majú svoje 
prívlastky. Možno aj ten, ktorý teraz vyslovím, bude mať pre niekoho z vás príchuť paradoxu. 
Pretože Vianoce boli, sú a zostanú najväčšími sviatkami paradoxov. Siedmich paradoxov. 
A keďže býva dobrým zvykom, aby sme si cez vianočné sviatky navzájom zavinšovali, využijem 
túto príležitosť a vyslovím – ak bolo sedem paradoxov – tiež rovno sedem želaní: 

Učme sa od dnešnej noci rozlišovať vo svojich životoch i vo svete okolo seba modlu Boha. 
Uvedomme si, že sme sa tu zhromaždili síce z rôznych dôvodov, ale v znamení, že patríme 

k sebe, nech by boli naše názory na obsah dnešnej noci akokoľvek rozdielne. Veď hlas anjela 
z dnešného úryvku z evanjelia hovorí, že zvestuje veľkú radosť pre všetkých ľudí – teda pre 
všetkých bez rozdielu. Odnesme si preto odtiaľto vedomie, že k sebe napriek rozdielnosti 
názorov patríme dnes v noci pod strechou tohto kostola, ale aj zajtra a pozajtra tam vonku, pod 
nebeskou oblohou. 

Prijmime šancu tejto noci, otvorme svoje srdcia Kristovi a dovoľme, aby sa narodil aj v nás. 
Ak je nám jeho meno cudzie alebo veľmi vzdialené, otvorme svoje srdcia láske a dovoľme jej, 
aby sa v nás znovuzrodila. Veď Ježiš a láska sú jedno.Položme si otázku, či môžeme rozšíriť 
obsah svojho života, dimenzie svojej ľudskej existencie a stať sa bohatšími v duchovnej rovine. 
Naučme sa zastaviť a hľadať vo svojich uzavretých istotách niečo nové navyše – hoci aj nové 
zdroje radosti a vianočnej veselosti. 

Nepremárnime výzvu betlehemskej noci. 
Ak niekto z nás pochopil šesť predchádzajúcich prianí ako paradoxné, nech aj túto 

skutočnosť prijme ako dar. 
(Príhovor na polnočnej bohoslužbe, Žirovnice) 
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OSEMSMEROVKA 
 

Príde kovboj do baru a postrieľa všetkých prítomných okrem jednej krásnej slečny. Potom k nej príde a vraví: „(tajnička 1 2 2 2 4 4)?“ 
 
AVOKÁDO, BÔLE, BRATISLAVA, BRIGÁDA, BYDLISKO, 
CÁR, CEREMÓNIA, ČASOPIS, ČÍNA, DARČEK, DELO, 
DEMO, DIAVA, DIERKA, DIEVČATKO, DÔVERA, DLHŠIE, 
DOKONALOSŤ, DOVOLENKA, GYMNÁZIUM, HORA, 
HOSTESKA, HRDINOVIA, HRÍB, HURIKÁN, INTERNET, 
KAMPAŇ, KAPELA, KARIÉRA, KILOGRAM, KLINČEK, 
KNIHA, KOLEDA, KOMÉDIA, KONE, KONÍČEK, 
KONTROVERZNÝ, KOSA, KÔRA, LETO, MAME, 
MATURITA, MODLITBA, MOMENTÁLNE, MOTYKA, MÚKA, 
NÁKUP, NÁROD, NOS, NOVEMBER, NOVINKA, OBED, 
OBJEDNÁVKA, OBUV, ODPUSTENIE, OLYMPIÁDA, ORAL, 
PARTNER, PEKING, PERO, PLNOSŤ, PODPORA, POHAN, 
POCHOPENIE, POVOLANIE, POZNANIE, PRESILOVKA, 
PRÍPITOK, PSYCHOLOGIČKA, RADOSŤ, RANA, RÁM, 
RISK, RIEKA, RIEŠIŤ, ROBOT, ROVNAKÝ, ROZHREŠENIE, 
ROZPRÁVKOVÝ, SENO, SCHOPNOSŤ, SITO, SLAMA, 
STUŽKA, TÁŇA, ŤAH, UCHO, VÍNO, VIANOCE, VÔL, 
VÔŇA, VLASTNOSTI, ZAMESTNANIE, ZÁROBOK, 
ZÁHRADNÍK, ZODPOVEDNOSŤ, ŽALÚDOK, ŽIHADLO 

Martinka Humajová 

TAJNIČKA 
„Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, (tajnička 3 4 2 
7).“ 

 Antoine de Saint – Exupéry 
 
1. Hlavné mesto Slovenska. 
2. Najvodnatejšia rieka Slovenska – ročné obdobie. 
3. Štipľavá zelenina -  spojka. 
4. Výchovno-vzdelávacia inštitúcia – pomôcka na písanie. 
5. Miesto, kde sa cítime doma – v zime pokrýva povrch krajiny. 
6. Liek inak – chemická značka jódu. 
7. Ozdobné cukríky na vianočný stromček – predložka. 
8. Byt, príbytok inak – tebe inak. 
9. Výraz a pohyby tváre – predmet inak. 
10. Súvislý zelený porast na lúke – opak slova menej. 

O B J E D N Á V K A E I N E T S U P D O K Í N D A R H Á Z O R E P

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

P O V O L E N I E R O V N A K Ý M O K T A Č V E I D A Ť I Š E I R

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 16.
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„NIE JE DÔLEŽITÉ ZVÍŤAZIŤ,  
ALE PREŽIŤ TÚ HANBU“ 

(17. rodinný výlet) 
 

Sobota, 2. august 2008. Maťka Humajová presne v tento deň oslávila 
svoje 17. narodeniny a rodinný výlet sa v tento deň konal presne 
sedemnástykrát. A aby sa to k tej „sedemnástke“ hodilo, na cesty sme 
vyrazili o siedmej hodine ráno. Ako vždy, aj teraz spred domu Petra 
Petráša ml. – a nie hneď, ale až po zaznení niekoľkých piesní v podaní 
rodinnej hudobnej kapely Necpalanka. 

 
Výlet nemohol začať inak – ujo Peťo nás všetkých 

srdečne privítal (pričom nezabudol na Kamilkove 
dvojročné zuby) a stručne oboznámil s trasou. 
Oslávenkyni Maťke zablahoželal s kyticou vytvorenou 
zo záhradných „burín“ a potom dodal: „Ideme cez 
Šturec, takže kto nemá Kinedril, musí si vypiť.“ 
A začalo tradičné ničenie „nepriateľa“, z ktorého sa ani 
tento rok nestal priateľ, ktorý by „prežil“ ☺.  

 

Prvé súťažné úlohy 
Keďže predpokladaný príchod bol podľa uja Peťa medzi 15:00 až 24:00, počas 

cesty bolo dostatok času aj na súťaženie. To sa nieslo v znamení celodenného hesla 
„Nie je dôležité zvíťaziť, ale prežiť tú hanbu!“ – vraj hesla novodobých olympijských 
hier. Asi len našich, necpalských ☺. Štyria vylosovaní kapitáni si vybrali ľudí do 
svojho družstva – kapitán Edko Dominiku a Mateja (ako družstvo číslo 1), ja 
Dominika a Mareka (ako družstvo číslo 2), kapitán Jožko Antóni klampiara (podľa 
uja Peťa „okresného pavúka“) Jožka Chudého a uja Kamila (ako družstvo číslo tri) 
a kapitán „kmotor“ Kmeť svoju manželku a Danku (ako družstvo číslo štyri). A hneď 
sme aj dostali celodennú úlohu – z poskytnutého materiálu (ponožky, suchý zips, 
vypchávky, ihla, niť, gombíky...) vyrobiť bábky a zahrať scénku na aktuálnu tému 
„Zavedenie eura“. Potom nasledovala vedomostná úloha (zodpovedať na niekoľko 
otázok) a praktická úloha – ošúpať čo najrýchlejšie slivku zubami bez toho, aby bolo 
vidno jej kôstku. 

 

Lesný skanzen vo Vydrove 
Čas rýchlo bežal a ani sme sa nenazdali a boli sme v Čiernom Balogu. Tu sme po 

krátkom čakaní nasadli na „mašinku“ a odviezli sa do jediného lesného skanzenu na 
Slovensku – do Vydrova. Jazda bola veľmi príjemná, hlavne preto, že nám ju svojou 
hudbou obohacovala skupina Necpalanka. Českí turisti mali o „podívanú“ postarané 
a jeden z nich sa ujal úlohy nášho dvorného fotografa – vraj nám aj pošle fotky ☺.  
O existencii lesného skanzenu som doteraz vôbec netušila, a tak ma prekvapilo 
množstvo nádherných vecí, ktoré sme všetci mohli vo Vydrove vidieť – od stromov  
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privezených z rôznych krajov Európskej únie, cez nádherné lesné chodníčky, huby, 
zvieratá, lesnícke stroje, horárne až po názorné ukážky priebehu fotosyntézy 
namaľované na priereze kmeňa stromu. Nechýbali lesné víly, kamenné cintoríny, 
hroby neznámych partizánov, potôčiky a jazierka. Ťažko to všetko opísať. Mohla 
som skonštatovať jediné – dal by sa tu stráviť aj celý, celulinký deň.  

Opäť súťažíme... 
A vo Vydrove sme veru aj strávili viac času, ako sme predpokladali. Z programu 

sme preto boli nútení vypustiť návštevu Liptovského Mikuláša – a radšej sme sa 
v blízkosti lesného skanzenu najedli a pustili do ďalšej súťažnej úlohy. Členovia 
súťažných družstiev, priviazaní o seba nohami, museli do úst vziať malú lyžičku, 
naložiť si do nej fazuľu – a preniesť takto na lyžičke v ústach čo najviac fazuliek do 
pripravenej misky. Nebolo to vôbec jednoduché. Ruky sa používať nesmeli a pri 
súťažnom štarte, keď bolo potrebné najskôr prekročiť lavičku, nám veru mnohé 
fazuľky popadali na zem. Nakoniec sme to však niektorí viac, niektorí menej 
úspešne zvládli. Necpalanka v miestnom amfiteátri zahrala a stihli sme sa aj odfotiť. 
Ujo Kamil si od svojho vnuka Filipa pri zvolávaní účastníkov zájazdu vyslúžil 
pochvalu: „Starký, ty si síce hluchý, ale kričíš dobre.“ Verím, že jeho úsmev po 
tomto povzbudení bude na fotke vyzerať ešte lepšie ako v skutočnosti ☺. 

 

Vytúžené Necpaly (ale pri Martine ☺☺☺☺) 
Presun do Necpál pri Martine začal v neskorých popoludňajších hodinách a bol 

obohatený o ďalšiu zábavnú príhodu – Marek Florián prisadol po prudšom zabrzdení 
šoféra koláče, ktoré mal za chrbtom, a tak z nich spravil pagáče ☺. Prechádzali sme 
cez Čertovicu a na chvíľu sme sa zastavili vo Vyšnej Boci. Postupne sa počasie 
zhoršovalo a kým sme dorazili do Necpál pri Martine, zmenilo sa zo slnečného na  
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daždivé. Poradili sme si však i tak – „naskladali“ sme sa 
kompletne do miestneho pohostinstva. Tu, hoci 
v stiesnenom priestore, sme to mohli znova 
„rozpumpovať“ ☺. Necpalanka začala hrať a po 
niekoľkých ľudových piesňach nasledovali záverečné časti 
súťaže – museli sme si nafúkať balón, dvaja ho chytiť 
medzi čelá, pomaly sa otáčať v smere hodinových ručičiek 
a tretí člen družstva pod nás podliezal po dráhe „osmičky“. 
Potom nasledovalo hranie scénok na tému „Zavedenie 
eura“ – účastníci zájazdu za nás hlasovali vhodením 
fazuľky do nádoby svojho favorita. Sčítaním všetkých 
bodov sa dospelo k záveru, že na budúci rok pôjde na 
výlet zadarmo družstvo kmotra Kmeťa. 

 

Tombola a krst webovej stránky 
Nechýbala ani tombola, v ktorej už teraz vyhral každý (niektorí dokonca 

dvakrát), deti z Necpál nevynímajúc. Výnimočnosťou bola óda tety Hely na uja Peťa 
Petráša či krst webovej stránky Necpál mastnými odtlačkami prstov zamastených 
pravým necpalským „šnicľom“. Krstnými rodičmi stránky sa stali členovia skupiny 
Necpalanka a pozrieť si ju môžete na adrese www.necpalypd.sk ☺.  

 

Všetko má svoj koniec 
Nastal čas odchodu. Svojím príhovorom nás v autobuse „vystrojil“ zástupca 

starostu Necpál, ktorý bol oboznámený s tým, že Necpaľania sa do Necpál pri 
Martine tento rok ešte chystajú – pri príležitosti akcie „Odvaha 2008“, čiže cyklotúry, 
ktorú ujo Peťo reklamoval počas celého zájazdu. Dávka záverečných vtipov už bola 
prerušená únavou a pospávaním niektorých účastníkov. 

Myslím, že po návrate opäť každý z nás skonštatoval – „Bolo fajn.“ Za to všetko 
patrí veľká vďaka ujovi Peťovi i celej jeho rodine, ktorá každoročne pripravuje na 
výlet bohatý program.  

Text: Petra Humajová 
Foto: Kvetka Ďurčová a spol. 

 
PS1: Upozornenie: Ak sa na budúci rok chystáte na rodinný výlet, nesadajte si na 

posledné sedadlo na pravej strane – pred dvoma rokmi som sa na ňom „vyklápala“ 
ja, minulý rok teta Hela a tento rok ujo Zdenko. Ak máte zálusk práve na toto 
miestečko, zožeňte si niekoho, kto na ňom opraví operadlo ☺! 

PS2: Výzva: Keďže veda je už pokročilá a vývin ide stále dopredu, chcem týmto 
vyzvať všetkých vynálezcov a konštruktérov, prípadne domácich „kutilov“, 
k zostrojeniu pomôcky, ktorá by napomohla tomu, aby všetko, čo sa na výlete 
hovorí, bolo počuť v autobuse bez mikrofónu aj vzadu. Vopred sa teším na výsledky 
bádania ☺! 
(Zaujímavú fotoreportáž o výlete z dielne Kvetky Ďurčovej si môžete pozrieť aj na 

webovej stránke Necpál www.necpalypd.sk/rv08.html.) 
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NOVINÁRI SA VZDELÁVALI V RUŽOMBERKU 
Od 7. do 10. septembra 2008 pobudli mladí katolíci aktívni v médiách na 

vzdelávacom seminári Mládež a médiá, ktorý usporiadalo novinárske 
združenie Network Slovakia. Priestory na toto podujatie poskytla Filozo-
fická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Práve tu mladí nadšenci 
počas troch dní pod dohľadom skúsených lektorov rozvíjali svoje schop-
nosti a dary. Spomedzi približne 40 účastníkov sa na podujatí zúčastnili 
šiesti Prievidžania – za farský časopis Bartolomej Mária Melicherčíková, 
Anna Gálová a Petra Humajová, za časopis piaristického gymnázia Cool 
School Ivana Rybanská, Mária Kučerková a Viktória Fabianová. 
 
Celé podujatie sa začalo nedeľným zoznamovacím večerom. „Pokúsime sa o zápis 

do Guinessovej knihy rekordov,“ vyhlásila hneď na úvod sestra Andrea Miklovičová, 
FMA. S účastníkmi vzdelávacieho seminára sa venovala nielen hrám, ale aj aktivitám 
zameraným na reklamu a jej vplyv na mladých ľudí. Networkáčov unavených 
z cesty či dobrovoľníčenia na predchádzajúcej akcii (svetovom kongese Rodina 
a médiá, ktorý sa taktiež konal v Ružomberku), prebrala takmer dokonale. 
Z veľkého kruhu počúvajúcich sa razom stali malé skupinky pracujúcich, ktoré sa 
aktívne podieľali na vopred určených úlohách. Tie im priniesli nielen nové poznatky 
z oblasti psychológie reklamy, ale aj radosť zo vzájomnej spolupráce. „Dúfam, že na 
tomto podujatí sa naučíte veľa nového a budete spokojní,“ povedala na privítanie aj 
súčasná predsedníčka Networku Slovakia Oľga Horváthová – Novanská. 

 

V pondelok to začalo 
V prvý deň druhého septembrového týždňa sa hneď po raňajkách rozbehla práca 

v jednotlivých sekciách. Štylisti začiatočníci pracovali pod vedením šéfredaktora in-
ternetového časopisu Postoy.sk Matúša Demku, štylisti pokročilí zas pod dohľadom 
redaktorky Katolíckych novín Martiny Grochálovej. Fotografov viedol novokňaz 
z rehole verbistov Andrej Lojan, SVD, pokročilých Jozef Sedlák, skúsený fotograf. 
Počas troch dní sa každý pokúšal zlepšiť vo svojom obore, fotografi hľadaním no-
vých spôsobov a techník fotenia, či nápaditosťou svojich diel, štylisti písaním správ 
a reportáží. Že to všetko nie je až také jednoduché a samozrejmé, sa presvedčili 
všetci na vlastnej koži. „Písali sme počas dňa, aj v noci, len aby sme stihli splniť 
zadané úlohy. Program bol totiž taký bohatý, že sme pomaly nemali ani kedy spať,“ 
vyjadrila sa jedna z účastníčok. 

 

Prednášky na rôzne témy 
Hoci podujatie nieslo názov „Mládež a médiá“, v Ružomberku odzneli prednášky na 
rôzne témy. Terézia Rončáková z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku sa vyjadrila k novému tlačovému zákonu, Daniel Lipšic, 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen KDH, zas k súčasnej politickej 
situácii i k otázkam týkajúcim sa riešenia závažných morálnych problémov, ako sú 
napríklad potraty. „Ľudský život musí zostať najvyššou hodnotou,“ povedal  
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v odpovedi na jednu z kladených otázok. Hlavné aktivity Hnutia kresťanských spolo-
čenstiev detí eRko predstavila Martina Grochálová. Zaujímavá bola aj prednáška 
Imricha Gazdu, doktoranda Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
hovoriaca o islame v západnej Európe. Podľa neho sú základné piliere Európy ako 
grécka múdrosť, rímske právo a žido-kresťanská morálka v súčasnosti podkopáva-
né, a tak kým sa Európa vzdáva svojho kultúrneho dedičstva, moslimovia ponúkajú 
islam ako alternatívu voči vyprázdnenému kresťanstvu. „V dnešnej dobe vládne 
v Európe diktatúra relativizmu,“ parafrázoval slová Josepha Ratzingera, súčasného 
pápeža Benedikta XVI., Imrich Gazda. „To, čo sa deje, nemôžeme nazvať inak ako 
spochybňovanie hodnôt – staré cnosti sa stávajú hriechmi a staré hriechy cnosťa-
mi.“ 

 

Film o podnikateľoch a podnikaní 
Súčasťou vzdelávacieho semi-

nára bolo aj slávnostné premie-
tanie filmu Povolanie podnikateľ 
(Call of Entrepreneur), ktorý sa 
snažil nájsť odpoveď na otázku, 
či je byť podnikateľom dobré 
alebo zlé a či sa vôbec dá byť 
kresťanom – podnikateľom.  
Film toto povolanie predstavil 
ako úlohu človeka, ktorý pomá-
ha tvoriť nové hodnoty a veci, 
presadiť sa na trhu s niečím, čo 
vo svete ešte chýba. Podnikanie 
je síce spojené s veľkým rizikom 
pre samotného podnikateľa, zároveň však pomáha vytvárať nové pracovné pozície 
a konkurenciu na trhu práce. „Nikdy som neoľutoval, že som sa vydal na cestu pod-
nikania,“ povedal v následnej diskusii jeden z členov Klubu kresťanských ekonómov 
Slovenska. 

 

Najlepší farský časopis 
Na seminári Mládež a médiá boli vyhlásené aj výsledky súťaže FAČA 2008. Zapojiť 

sa do nej mohli všetky časopisy (farské alebo školské), ktoré robia dobrovoľníci 
a vychádzajú aspoň trikrát do roka. V troch kategóriách FAČA 2008 získala za farské 
časopisy prvé miesto Cesta vychádzajúca v Kežmarku. V kategórii farských listov 
zvíťazila Máriina cesta z Považskej Bystrice, medzi bohosloveckými časopismi 
a časopismi spoločenstiev sa zas absolútnou jednotkou stal Mladý misionár, ktorí 
pripravujú verbisti. „Našou úlohou nie je niekoho vyzdvihovať a iného skritizovať, 
ale viesť farské časopisy k väčšej profesionalite,“ povedala členka poroty Martina 
Grochálová. Redakciám jednotlivých dobrovoľníckych periodík zároveň ponúkla mož-
nosť konzultácie s odborníkmi z Katolíckych novín, ktorá by im mohla pomôcť viac 
napredovať v kvalite obsahu i vizuálnej stránky časopisu. 
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Bez Boha to jednoducho nejde 
Katolícke podujatie sa nemôže niesť inak ako v katolíckom duchu. Na vzdelávacom 

seminári ani tentoraz nechýbali každodenné sväté omše slúžené v kaplnke sv. Alber-
ta Veľkého na internáte Filozofickej fakulty. Okrem novokňazského požehnania zís-
kali Networkáči od Andreja Lojana, SVD, aj mnoho cenných rád a povzbudení. 
„Vedeli ste o tom, že naša rehoľa vznikla v krčme?“ začal humorne svoj prvý prího-
vor. Svätý Arnold Janssen totiž nemal inú možnosť ako umiestniť prvé spoločenstvo 
verbistov v bývalom pohostinstve. „Boh by mal byť tým, kto nás vedie aj pri našej 
žurnalistickej práci,“ povzbudil na záver Andrej Lojan prítomných, z ktorých prevaž-
ná väčšina je aktívna v rôznych médiách. 

 

Nádej na opätovné stretnutie 
Vzdelávací seminár združenia Network Slovakia si nepotrpel na formalizmus. Podu-

jatie sa nieslo v rodinnej atmosfére a účastníkov okrem podobných záujmov spájala 
aj práca v jednotlivých sekciách, či posedenia pri spoločnom stolovaní. Záverečná 
prezentácia výsledkov práce štylistov a fotografov dokázala, že mladí aktivisti si na-
vzájom neprišli konkurovať, ale pomáhať. „Dovidenia o rok!“ znelo často pri vzá-
jomnom lúčení. Všetci účastníci odchádzali s nádejou, že sa o rok naozaj opäť stret-
nú – v plnom zdraví a sile i ochote naďalej pracovať v médiách pre vytváranie kraj-
šieho a zodpovednejšieho kresťanského sveta. 
  

 Text: Petra Humajová 
Foto: Mária Melicherčíková st. 

(Článok bol napísaný pre farský časopis Bartolomej) 
 

BEH SVETA – BEH FARIEB 
(Svetelná show v Bardejove) 

 
Silvia Petrášová sa spolu s niekoľkými spolužiakmi 25.-27. augusta 

2008 zúčastnila odborného seminára Bardkontakt v Bardejove. 
V spolupráci so svetelnými technikmi pripravili experimentálnu svetelnú 
show Beh sveta – beh farieb. Študenti architektúry tu nadobudli nové 
skúsenosti, o ktoré sa s vami podelia v nasledujúcom článku. 
 
V dňoch 26. a 27. augusta 2008 sa v meste Bardejov konal 16. ročník odborného 

seminára k problematike mestských pamiatkových centier Bardkontakt s hlavnou 
témou prvého dňa Večerný obraz mesta a osvetľovanie pamiatok. Sprievod-
nou akciou bola tento rok svetelná šou Experimentálne osvetlenie časti hra-
dieb mesta Bardejov. O jej realizáciu sa postarala firma proJGS s.r.o., ktorá po-
žiadala fakultu architektúry STU o vytvorenie ideového konceptu. Práca mala mať 
charakter spolupráce študentov architektúry a svetelných technikov. A tak sme sa 
cez Ing. arch. Beatu Polomovú k slovu dostali zase my... 
Návrhu predchádzalo oboznámenie sa s poskytnutou svetelnou technikou, jej para-
metrami, vlastnosťami a použitím. To bolo stretávacím bodom komunikácie dvoch  
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rozdielnych 
profesií. 
Torzo hra-
dieb nebolo 
chápané 
ako pamiat-
kový objekt, 
ale ako no-
siteľ svetel-
nej stopy 
a farby pod-

ľa zámeru autora. Vypracovala sa idea návrhu, ktorá bola konfrontovaná 
s technickými možnosťami. Vznikol koncept pod názvom Beh sveta - beh farieb, 
ktorý nám nachvíľu sprítomní boj o hradby. Farebné svetelné zmeny vyjadrujú dra-
matické situácie. Víťazí raz jeden, raz druhý... Mohutné steny, veže, most... Severo-
východný barbakán však zostáva stredom obranného systému. Svetlom dostane 
farbu. Nebude prekážkou, ale pozývajúcim srdcom. 
Experimentálna svetelná show bola odprezentovaná samostatnou prednáškou 

v rámci seminára. Pozvaná bola nielen odborná verejnosť, ale aj obyvatelia mesta 
a jeho návštevníci. Akcia sa nezaobišla bez menších technických problémov, ktoré 
však neovplyvnili jej jedinečnosť a zážitok z nej. 
Vďaka tejto akcii sme mali možnosť vyskúšať si vytváranie obrazov scény cez re-

álne svetelné stopy a farbu svetla. Spoznali sme účinky umelého svetla na historic-
kej štruktúre, ktorá sa nezaobíde bez idey prezentujúcej jej esenciu. Zároveň sme 
mali možnosť odskúšať si spoluprácu architekta s výrobnou a dodávateľskou fir-
mou. 

Miroslav Schiffer, Ing. arch. Beáta Polomová, Zuzana Ditteová, Vladimír Schmidt, 
Zuzana Ondrejková, Silvia Petrášová 

Foto: www.leaderlight.sk      
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VIANOČNÝ PRÍBEH 
 

Legenda o vianočnom stromčeku 
 
   V tej prekrásnej a blaženej noci, keď 
Ježiško zostúpil na túto zem, nielen pastieri 
sa radovali z jeho príchodu, ale radovala sa i 
celá príroda, vtáctvo, stromy i kvety. Pritom 
však panovala veľká zvedavosť, každé 
stvorenie chcelo vidieť malého Ježiška.  
   Neďaleko svätého miesta stáli tri stromy, 
ktorým sa podarilo nazrieť do maštaľky, kde 
Ježiško ležal. Tieto šťastné stromy boli: 
kráľovská palma, voňavá oliva a ihličnatá 
jedľa. To, že uvideli Vykupiteľa, im spôsobilo 
veľkú radosť a blaženosť; medzi listami stromov bolo počuť vždy hlasnejšie a 
hlasnejšie šeptanie, až nakoniec kráľovská palma takto oslovila voňavú olivu:  
„Poď sa sestra so mnou pokloniť Ježiškovi.“ Jedľa, ktorá to tiež počula, sa im 
prihovorila:   „Vezmite aj mňa so sebou!“ 
   Dva pyšné stromy opovržlivo zazreli na prostú jedľu a palma jej odpovedala: „Nie, 
ty nemôžeš ísť s nami. Čože by si mohla dať božskému nemluvniatku, veď 
okrem  bodľavých ihlíc iného i tak nemáš!“ 
   Jedľa sa zahanbene utiahla a nemala odvahu viac ráz pozrieť na Ježiška.  
   Ježiška strážili anjeli, spomedzi ktorých jeden počul, čo si stromy rozprávajú. 
Poľutoval jedľu a zaumienil si, že jej bude na pomoci.  
   Palma  si odtrhla najkrajšie listy zo svojej koruny, zložila ich k Ježiškovým nohám 
a povedala: „Príjmi, drahý Ježiško, tieto listy ako vejár proti veľkej horúčave!“  
   Oliva vypustila voňavý  olej zo svojho ovocia a naplnila jasle jemnou vôňou.  
   Jedľa bez závisti, ale veľmi smutne stála a ľútostive pozerala na seba, čím by sa 
mohla zavďačiť. Vtom pristúpi k nej anjel a hovorí jej takto:  
   „Veľmi ťa ľutujem, ale neboj sa, ozbobím ťa tak, že budeš krajšia ako tvoje 
sestry.“ 
   Anjel obrátil zrak k nebu a rukou kýval na hviezdičky, ktoré jedna za druhou 
padali zvysoka na konáriky skromnej jedle, a tak svietili ako tisíce a tisíce sviečok 
spolu. 
   Maličký Ježiško sa onedlho zobudil zo sna, nezbadal vejár, ktorý mu ležal pri 
nožičkách, ani nedbal na vôňu, ktorá naplnila jasle, ale malé ručičky pozdvihoval 
k nádhernej jedli. Skromná jedľa bola odmenená i blažená. Anjel jej však povedal:  
„Od tejto chvíle ty budeš svätiť svojím zeleným ihličím a sviecami narodenie 
Vykupiteľa. Keď ťa uvidia deti, budú mať veľkú radosť, v dospelých zas vzbudíš 
pamiatku blaženého detského života. Na tebe horiace nespočetné sviece im donesú 
do pamäti to zázračné svetlo, ktoré drahý Ježiško priniesol na hriešnu zem: lásku.“ 

  Vojtech Visolajský, Ilustrácia: Ladislav Záborský 
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LIST OD PÁNA BOHUMILA VAŇU 
 

Po vydaní augustového čísla Mane sme 
do redakcie dostali veľmi pekný list. 
S vďakou za povzbudzujúce slová ho uve-
rejňujeme v plnom rozsahu. Podotýkame, 
že tento list nadobudol 30. októbra 2008 
ešte väčší význam. V tento deň nás totiž 
náš čitateľ pán Bohumil Vaňo po ťažkej 
chorobe navždy opustil. 
 
 
 Milé redaktorky Petra a Martinka! 
 
Na prievidzské hody 17.8.08 ste mi opäť urobili veľkú radosť ako aj niekoľko-

krát predtým, a to kuriérom doručeným ďalším číslom Vášho (ale i nášho – ne-
cpalského) časopisu Maňa. Som rád a veľmi si vážim, že ste ma zaradili do rubri-
ky stálych čitateľov a posielate mi toto zaujímavé čítanie, ktoré už takmer presa-
huje len rodinné čítanie a je poučné a inšpiratívne aj pre široký okruh priateľov 
rodiny Mečiarovej a Petrášovej, ktorá priamo časopis tvorí. Vďaku vyjadrujeme 
v mene žien – dôchodkýň aj pani Filke Petrášovej za krásny súbor receptov, ktoré 
obohatia naše stoly pri rôznych príležitostiach. 
Obsah každého čísla časopisu Maňa je i balzamom na ubolenú dušu najmä cho-

rých čitateľov, medzi ktorých patrím aj ja. Novinky z rodinky prinášajú informácie, 
ktoré zaujímajú aj ďalších Necpaľanov a sú návodom, ako sa dá spestriť náš kaž-
dodenný život. Rodinné zájazdy a rodiaca sa družba s Necpalmi pri Martine dáva 
tiež ostatným námet ako poznávať naše krásne Slovensko. Rozhovory so staršími 
členmi rodiny, ako aj s cirkevnými predstaviteľmi nám dávajú veľa poučného 
a užitočného do nášho života. Vážim si, že celý obsah časopisu je ladený optimis-
ticky, veselo a že si v ňom nájdu svoju parketu všetci čitatelia. Pamätáte aj na 
prečistenie mozgových závitov testami, krížovkami, hlavolamami a veselými vtip-
mi. 
Milá Petra, Martinka, technik Lacko a ďalší spolupracovníci! 
Dovoľte mi, aby som Vám touto cestou vyjadril moju veľkú vďaku za Vašu sve-

domitú a celej našej obci prospešnú novinársku a literárnu prácu, ktorú robíte pre 
upevňovanie rodinných zväzkov, ktoré si žiadajú v tejto dobe nielen duševnú, ale 
aj ľudskú obnovu a rekonštrukciu v duchu kresťanskej výchovy a lásky, ktorú 
nám vštepovali naši starí i terajší rodičia. 
Do ďalších rokov záslužnej práce Vám prajem veľa tvorivých úspechov a nech 

Maňa naďalej žije nielen vo Vašej rodine, ale v celých Necpaloch a širokom okolí. 
S vďakou Váš trvalý čitateľ Bohumil Vaňo, pedagóg na dôchodku. 

Foto: www.necpalypd.sk 
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RECEPTY 
ŠTEDRÁK 
60 dkg polohrubej múky, 25 dkg „Palmarínu“, 10 dkg 

práškového cukru, 2 žĺtka, 2 dcl mlieka, 3 dkg kvasníc 
(kvások). 
Zamiesime, necháme nakysnúť, rozdelíme na 4 diely 

a ľubovoľne plníme, napríklad: 
1. plnka – 20 dkg maku, 15 dkg práškového cukru, môžeme primiešať aj slivkový 

lekvár 
2. plnka – 20 dkg orechov, 15 dkg práškového cukru 
3. plnka – ½ kg tvarohu ľubovoľne ochuteného 
Prikryjeme štvrtým dielom a do ružova upečieme. Vychladnutý pokrájame 

a pocukríme. 
 

JEŽE 
6 vajec, 10 dkg práškového cukru na karamel, 

25 dkg kryštálového cukru, 30 dkg polohrubej múky, 
½ balíčku prášku do pečiva, 5 dkg mletých orechov. 
Poleva: 38 dkg práškového cukru, 1 ½ dcl mlieka, 

5 dkg kakaa, 25 dkg masla. 
10 dkg kryštálového cukru upálime do hneda, 

zalejeme 2 dcl vody, rozvaríme a dáme chladnúť. Žĺtky šľaháme s 2/3 cukru, 
pomaly prilievame rozpustený karamelový cukor, pridáme orechy, striedavo 
pridávame múku s práškom a tuhý sneh, ktorý sme vyšľahali so zvyšným cukrom. 
Všetko spolu premiešame a dáme piecť na vymastený, múkou vysypaný plech. 
Krájame vychladnutý. Na miernom ohni rozpustíme maslo, pridáme mlieko, cukor, 
kakao, spolu premiešame, odložíme, hneď ešte v teplej poleve máčame nakrájané 
kúsky a obaľujeme v kokosovej múčke. 

 

MARHUĽOVÉ REZY 
Upečieme biely piškótový plát (5 vajec, 15 dkg 

kryštálového cukru, 15 dkg hladkej múky, ½ balíčka 
prášku do pečiva, trochu vody). Vychladnutý potrieme 
džemom a na to dáme plnku 1 l mlieka, 3 „Zlaté klasy“, 
6 polievkových lyžíc kryštálového cukru, uvaríme puding, 
odložíme, pridáme 2 pochúťkové smotany, spolu 
rozšľaháme, natrieme na džem. Na plnku uložíme marhule (alebo iné ovocie) 
a polejeme želatínou - 8 dcl vody alebo šťavu z kompótu dolejeme vodou, 7 dkg 
„Zlatého klasu“, 10 dkg kryštálového cukru, 1 balíček nápoja prášku „Tang“ – 
broskyňový (3 dkg) alebo ľubovoľnej chuti (podľa toho, aké sme dali ovocie a akej 
farby chceme mať želatínu), uvaríme, odstavíme, chvíľku premiešame a polejeme 
koláč. Vychladnutý môžeme prizdobiť šľahačkou. 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU 
V dnešnom čísle sme sa v rubrike Z archívu rozhodli pozrieť na počiatky 
našej literárnej tvorby. Prozaické i básnické pokusy „vyzrievali“ v súznení 
s vekom – možno i preto dnes prinášajú značné pobavenie ☺☺☺☺. 
 
Ako prvá sa vám predstaví rozprávka o pyšnej stolovej lampe. Badateľné 
sú v nej najmä pokusy o vzletné vyjadrovanie ☺☺☺☺. 
 
Maňa – 14. 2. 1997 
 
Pyšná stolová lampa (rozprávka) 
 

Stála raz na stole v našej detskej 
izbe stolová lampa. Bola šedá 
a dávala našej izbe každý večer 
krásne zlaté šaty. Všetci ju chválili, že 
ako krásne svieti, ako pekne vyzerá. 
Jedného dňa však lampa spyšnela 
a nechcela nám už svietiť. Namiesto 
svetla vydávala hnusný smrad elektriky, až ním páchla celá izba. Chceli sme ju dať 
opraviť, no ujo Milan zistil, že sa už nedá opraviť. A tak skončila v koši. Namiesto 
nej nám teraz svieti striebristá skromná stolová lampička a oblieka našu izbu do 
ešte krajších zlatých šiat pretkávaných skromnosťou, poslušnosťou a láskou. 

(Petra Humajová, vtedy takmer 12 rokov) 
 

Báseň o starkom mala na oslave jeho narodenín veľký úspech. Najväčší 
asi pasáž o haluškách ☺☺☺☺. 
 
Maňa – 17. a 18. 2. 1997 
 

Starký (báseň zložená pri príležitosti 70. narodenín) 
 
Muruje domy, kožuje, 
obkladá steny, maľuje. 
Pýtate sa: „Kto to, kto to?“ 
„Predsa starký Peter je to!“ 
Spieva si a tancuje, 
dokonca aj bubnuje. 
Znova: „Kto to, kto to?“ 
„Predsa starký Peter je to!“ 
Nemá v láske halušky,  
v hrdle sú z nich štekľušky. 
„Keď som hladný, zjem ich!“ vraví, 

Ilustrácia: Lucia Petrášová (vtedy 13 rokov) 
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no starká mu radšej polievku varí 
a rybičky mu vypraží, 
nech je stále svieži. 
Jeho máme všetci radi 
a sme jeho kamaráti. 
Ďakujeme Ti, starký, za všetko! 
A buď nám i naďalej majstrom na všetko! 

(Petra Humajová, napísala ako 11-ročná) 
 

 Od dôb napísania tejto básne sa toho asi veľa nezmenilo ☺☺☺☺. 
 

Maňa – 20. a 21. 3. 1997 
 

Maškrtníci (báseň napísaná podľa skutočnej udalosti) 
 
Mamička už chystá čosi, 
usilovne na stôl nosí. 
Koláče a biela káva,  
ej, ale to rozvoniava. 
Naše hlavy sú tam hneď. 
Uchmatnem si aj zo päť! 
Maťo, ten už berie štvrtý, 
Maťka zasa hľadá piaty. 
Koláče sú z misy preč. 
Len mamička ďalšie peč! 
„Prečo by som piekla, deti, 
mne môj rozum neuletí! 
V trúbe ich dosť 
nájde každý hosť!“ 
Chvíľu ešte vyjedáme, 
potom mame pusu dáme. 
„Ďakujeme za koláče!“ 
Veď sme zjedli dva pekáče. 

(Petra Humajová, vtedy 12 rokov) 
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Príde majster Rómov a pýta sa Deža:  
- Dežo vidíš tu muchu na konci lešenia? 
- Kde? 
- Chlapci končíme, zlá viditeľnosť! 

☺ 
Zastavia policajti cigáňa.  
- Cigáň, kam ideš?!  
- Teraz už nikam, keď ste ma chytili. 

☺ 
Príde koktavý do krčmy a hovorí: 
- Ven,ven,ven... 
Všetci vyšli von a koktavý dokončí 
slovo: " 
- Vendelín tu nebol? 

☺ 
Stretnú sa 3 žraloky a rozprávajú si 
svoje zážitky. 
Prvý hovorí:  
- Nedávno som zožral jedného 
Američana a ten bol tak napchatý 
hamburgermi, že mi bolo týždeň nanič. 
Druhý na to: 
- To ja som nedávno zožral jedného 
Rusáka, ten bol tak napitý, že som 
nedokázal plávať rovno. 
A tretí hovorí: 
- To nič nie je, to ja som nedávno 
zožral českého policajta a ten bol taký 
dutý, že som sa nemohol týždeň 
potopiť! 

☺ 
Vietnamská vojna. Na hranici beží vojak 
s bielou zástavou a kričí: 
- Mier! Mier! 
A na druhej strane ostreľovač frfle: 
- Veď mierim, len sa toľko nehýb! 

☺ 
Jano rozpráva chlapom v krčme: 
- Chlapi, mne sa minule sníval strašný 
sen. Snívalo sa mi, že mám dieru 

v hlave. Zobudím sa, idem k zrkadlu 
a tá diera tam naozaj bola! 
- A kedy zmizla?  
- Hneď, ako som prestal zívať. 

☺ 
Príde babka k doktorovi lebo ju strašne 
bolia nohy. 
- Pán doktor, pomôžte mi prosím vás. 
Doktor ju prezrie, sadne si za svoj stôl, 
napíše recept na nejakú masť a dáva 
ho babke so slovami: 
- Babka, natierajte si nohy touto 
masťou a dva týždne nechodievajte po 
schodoch. Potom sa mi prídete ukázať. 
Po dvoch týždňoch príde babka na 
kontrolu a hneď medzi dverami sa pýta 
doktora: 
- Pán doktor, prosím vás, už môžem 
chodiť po schodoch? 
Doktor sa pozrie na babku a vraví: 
- Myslím, že už hej. 
- To som rada, pán doktor, aspoň už 
nemusím po hromozvode. 

☺ 
Viete, čo je maximálna opatrnosť? 
Keď slimák spomalí v zákrute. 

☺ 
Kto druhému jamu kope, asi uňho 
brigáduje. 

☺ 
- Tak čo, Dežo, už si si našiel prácu? 
- Našiel, našiel. Ale pretože som 
poctivý človek, tak som ju aj hneď 
vrátil. 

☺ 
Hosť si objednal polievku. Čašník sa 
pýta: 
- Chcete k nej aj rožok? 
- Áno. 
- He-he-he, rožky už nie sú. 


