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NOVINKY Z RODINKY 
Začiatkom leta potešila Silviu Petrášovú 

kúpa auta značky Renault Laguna. Auto 
vymenila aj hudobná skupina Necpalanka, 
ktorá zostala pri značke Renault (tentoraz 
Traffic). Pôvodný deväťmiestny mikrobus 
kapely (Reanult Master) je ešte stále na predaj 
- napriek tomu, že mu Peťo Lachký urobil na 
Facebooku takúto reklamu: „Napadlo mi, že ak 
by ste doma chceli mať doma ozajstný 
zberateľský kúsok, tak tu je na predaj auto, 
v ktorom sa okrem Necpalanky viezol aj pán 
prezident Gašparovič, premiér Fico a minister 
Jahnátek... Ťažko uveriť, ale fakt je to tak!“ 
 25. júla sa Martin Humaj zabavil na svadbe 

Ondreja Karpiša a Michaely Humajovej. 
Novomanželia sú členmi niekdajšieho 
spoločenstva mladých v piaristickom kostole, 
známeho pod názvom Trosky. Svadobná 
hostina sa konala v Kultúrnom dome 
v Necpaloch. O dobrú náladu sa na nej starala 
hudobná skupina Necpalanka a starejší Milan 
Petráš. 

V sobotu 7. augusta sa celá rodinná 
pospolitosť vydala už na 19. rodinný výlet. 
Tentoraz jej kroky smerovali k Starohutskému 
vodopádu a ku kamennému moru v Malej 
Lehote. Výletníci si obzreli aj malebné 
Topoľčianky, kde sa zúčastnili degustácie vín. 
Záver výletu patril okrem vyhodnotenia súťaží 
aj tradičnej tombole.  
V sobotu 21. augusta sa Petra Humajová 

školila na vzdelávaní redaktorov farských 
časopisov, ktoré usporiadala nezisková 
organizácia Renovatio – Nova v Diecéznom 
centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. 
V doobedňajšej časti sa redaktori pod vedením 
hovorkyne banskobystrickej diecézy Zuzany 
Juhaniakovej zaoberali najmä farskou 
a krízovou komunikáciou, ale i tvorbou tlačovej 
správy. Poobede nasledovala práca na počítači 
s programom Corel Draw v réžii Juliána Tuptu.  

SLOVO NA ÚVOD... 
 
Na jednej 
pohľadnici 
som 
objavila 
výrok 
českého 
humoristu 
a tvorcu 
aforizmov 

Pavla Kosorina. Znel: „Aby 
sme mali dôvod žiť, 
potrebujeme aspoň jedného 
človeka, ktorý by nás 
bezdôvodne miloval.“ 
Veľká pravda. Dokážeme 
milovať, ak nie sme milovaní? 
Chce sa nám žiť, ak na to 
nemáme čo i len malilinký 
dôvod?  
Vianoce sú sviatky lásky. 
Počas týchto dní sa zo 
všetkých strán ozývajú výzvy 
milovať. Rodinu, priateľov, 
chorých ľudí, biednych, deti 
v detských domovoch.  
To všetko je v poriadku. Ale 
čo tak trochu obrátiť kartu? 
Všímať si nielen to, ako 
milujeme, ale aj to, ako veľmi 
sme my osobne milovaní?  
Užime si ten pocit. Nielen zo 
strany ľudí, ale i Boha. Práve 
On nám na Vianoce zoslal 
jeden z najväčších dôkazov 
svojej lásky. 

Petra Humajová 
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Školenie pokračovalo 4. septembra. Spolu s Petrou Humajovou sa ho zúčastnila 
i Martina Humajová.  
Od 27. do 31. augusta sa Petra Humajová zúčastnila na 13. letnom žurnalistickom 

seminári, ktorý organizovalo Spoločenstvo katolíckych novinárov Network Slovakia. 
Podujatie sa konalo v Ružomberku. Okrem niekoľkých prednášok a duchovného 
programu bola jeho súčasťou najmä práca v sekciách. Z ponuky fotografia, rozhlas 
a štylistika si Petra vybrala tú poslednú možnosť. Pracovala v nej pod vedením 
Jozefa Kotrisa, redaktora denníka Sme. 

V sobotu 28. augusta nás vo veku 82 rokov navždy opustila Ľudmila Petrincová. 
Pohrebné obrady sa konali 31. augusta na cintoríne v Prievidzi. 

Začiatkom septembra sa Veronika Šutinská úspešne zapísala do záverečného 5. 
ročníka doktorandského štúdia. K ukončeniu štúdia jej chýba už len obhajoba 
dizertačnej práce.  

V pondelok 13. septembra sa Lenke a Roderikovi Weissabelovým narodil syn 
Roderik. Meral 45 cm a vážil 2640 g. Pokrstený bol 11. decembra v Handlovej. 

Od 15. do 24. septembra pobudla Lucia Petrášová so svojím priateľom Tomášom 
Horváthom v New Yorku. V tomto meste prežili nezabudnuteľné chvíle, nielen pri 
pohľade na lietadlá a newyorské mrakodrapy, ale aj pri návšteve American museum 
of natural history či Sochy slobody. 
18. septembra sa Maťka Humajová presunula na internát do Brna. O dva dni 

neskôr začala v tomto meste prvý akademický rok na Masarykovej univerzite 
v odbore zdravotný laborant.  

Svoje vysokoškolské štúdium začal o týždeň neskôr aj Peťko Chudý. Študuje na 
Bratislavskej vysokej škole práva.  

V sobotu 25. septembra sa Petra Humajová spolu so svojou niekdajšou cvičnou 
učiteľkou z pedagogickej praxe Zuzanou Žiškovou a pátrom Jánom Hríbom vydala 
na celodenný výlet do oblasti Turca. Účastníci akcie spontánne nazývanej „Hríbtour“ 
navštívili najskôr zrúcaninu Sklabinského hradu. Potom sa presunuli do veľkého 
anglického parku s kaštieľom v Turčianskej Štiavničke. Tu mali možnosť 
poobdivovať aj Teplické serpentíny, ktoré kedysi privádzali vodu z horných rybníkov 
do dolného jazierka v lese.  
V septembri bola Silvia Petrášová prijatá na externé doktorandské štúdium 

v odbore architektúra. V nasledujúce roky bude pracovať na téme Prezentácia 
architektonického dedičstva – metodické projektovanie alebo projektovaná 
metodika? Zároveň začala koncom novembra podnikať. Živnosť sa jej podarilo 
vybaviť vďaka príspevkom z Eurofondov. V októbri dokončila vypracúvanie kritérií 
na pamiatkovú ochranu mestskej časti Bratislavy – Devín. Pripravuje aj prezentáciu 
archeologickej lokality – kostolíka v Podhoranoch. 
Vo štvrtok 30. septembra sa šiestaci zo ZŠ Koš spolu so svojimi triednymi učiteľkami 
Petrou Humajovou a Dorotou Píšovou zúčastnili podujatia Rytierske dni na 
Bojnickom zámku. Zvyčajná prehliadková trasa bola obohatená o výstupy  
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šermiarov a súťaže pre budúcich detských rytierov. 

Od 4. do 11. októbra pobudol Martin Humaj so svojím šéfom Tomášom 
Malinčíkom na služobnej ceste vo Švajčiarsku, konkrétne v meste Leimbach. Okrem 
práce ich však čakal i oddych a užitie si švajčiarskej časti Álp. 
V sobotu 9. októbra sa v Mútnom na Orave konala svadba Márie Babečkovej 

a Martina Šurana. Ako Majkina kamarátka a spolužiačka z vysokej školy sa 
svadobného obradu zúčastnila aj Petra Humajová. 
Od 20. do 24. októbra pobudla Evka Humajová v Komunite Blahoslavenstiev 

v Okoličnom, kde sa zúčastnila duchovných cvičení na tému Identita a poslanie 
ženy. Spolu s Evkou strávila dni v Komunite aj jej kolegyňa Mária Kotúľová. 

V jesenných mesiacoch Martin Humaj začal pracovať v novovzniknutej firme 
Martin, s.r.o.. Pre nedostatok zákaziek sa v decembri presunul do Sudového vína 
Petra Petráša na Zapotôčkach, kde vypomáha ako predajca. 

V tohtoročných komunálnych voľbách, ktoré sa konali 27. novembra, sa rozhodol 
kandidovať aj Peter Chudý st. – a to dokonca dvojnásobne. Ašpiroval totiž nielen na 
post starostu obce, ale aj poslanca. Jeho predvolebná kampaň vyvrcholila 
stretnutím s obyvateľmi Nedožier – Brezian 14. novembra, na ktorej ho svojou 
účasťou prišiel podporiť aj bývalý minister vnútra Róbert Kaliňák. Peter Chudý sa 
v nasledujúci deň stretol i s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom 
Gašparovičom. Vo voľbách síce nezískal post starostu, ale ako kandidát na poslanca 
obecného zastupiteľstva skončil na treťom mieste. 
V sobotu 30. októbra sa konala oslava 90. narodenín Margity Hanuskovej, mamy 

Helenky Mečiarovej. Široká rodina sa pri tejto príležitosti stretla v Kultúrnom dome 
v Necpaloch. Na Slovensko z Újezdu u Brna pricestovala aj Ivetka Floriánová spolu 
s celou rodinou.  

17. novembra sa v Steel Arene v Košiciach uskutočnil exkluzívny koncert 
poľského dirigenta Piotra Rubika, ktorý sa slovenským milovníkom hudby predstavil 
svojím oratóriom Tu es Petrus. Podujatia sa spolu s niekoľkými Prievidžanmi 
zúčastnila aj Martina Humajová. 

V novembri sa Lydka a Stano Mečiarovci vybrali do Talianska ku svojej dcére 
Stanke. Strávili tu niekoľko týždňov. Cestoval i Roderik Weissabel, ktorý pre zmenu 
prežil v tento mesiac niekoľko dní vo Vietname.  

V sobotu 20. novembra mali Silvia Petrášová a Petra Humajová po desiatich 
rokoch stretávku zo základnej školy. V priestoroch podniku Lukavica sa v tento 
večer stretla takmer kompletná trieda 9.A zo ZŠ Malonecpalská spolu s triednou 
učiteľkou Máriou Prelovskou.  
4. decembra sa u Vladka a Helenky Mečiarovcov konala zabíjačka. Pri varení 

kapustnice, príprave kaše a húrok prišla Mečiarovcom pomáhať rodina zo široka – 
ďaleka. Nechýbali vnuci z Újezdu u Brna. 

Petra Humajová 
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KATOLÍCKY KÚTIK 
Otcovstvo – prežitok? 

 

Keď som žiakom piateho ročníka na dejepise rozdala pracovný list 
zameraný na tvorbu rodokmeňa, nečakala som, že s tým bude až taký 
problém. „Pani učiteľka, a ktorého otca tam mám napísať?“ „No 
predsa tvojho,“ odpovedám zarazene. „Ale keď všetci sú moji!“ 
Doteraz niečo nepredstaviteľné, zrazu realita. Deti začínajú mať chaos. Nie 

tak v tom, kto je ich matkou, hoci i s tým je niekedy problém. Ale kto je ich 
otec? Ten, s kým žili? Či žijú? Alebo ten, s ktorým ešte len budú žiť? Ten, za 
koho je ich matka vydatá? Alebo ten, za kým teraz chodí? Akoby otec v rodine 
strácal svoju dôležitosť. 
A predsa, je to tak? Môže byť rodina bez otca kompletná? Veď predsa, ako 

hovorí Pavol Hudák vo svojich prednáškach o rodine, otec je dôležitý pre 
všetkých. Pre svoju manželku, pretože dopĺňa jej mäkkosť a húževnatosť svo-
jou tvrdosťou. Pre syna, pretože je preňho vzorom mužnosti. Pre dcéru, pretože 
je jej prvým gavalierom.  
Tak, ako sa žena potrebuje spoznať v mužovi, potrebuje sa aj dcéra spoznať 

v otcovi. Ak to tak nie je, dochádza ku výchylkám, kolapsom, tragédiám. Nebolo otca... 
Prečo mi otec prichádza na um práve v tomto vianočnom čase? Jednoducho 

preto, že i keď mnohí akoby nemali otca, predsa je tu jeden otec pre všetkých. 
Nebeský Otec. Nevnucuje sa, nenadŕža, neodsudzuje. Trpezlivo čaká. Dokonca 
zosiela na svet svojho jediného Syna, aby ľudstvo spasil.  
A potom... Je tu sv. Jozef. Ďalší „otec“. I keď by sme mohli povedať, že 

s Ježišom len v pestúnskej starostlivosti. No zmenilo to čosi na jeho láske? Prežil 
s Ježišom celé detstvo, dramatický útek do Egypta, ťažké chvíle po stratení 
v Jeruzaleme. Naučil ho všetko, čo vedel, celé umenie svojho tesárskeho reme-
sla. Dal mu seba samého. Titul „otec“ mu sotva kto môže uprieť.  
Betlehem je bohatý na otcov. Jeden stojí verne pri Márii. Druhý zosiela an-

jelov, aby celému svetu rozhlásili jeho radosť. Ani jeden z nich nie je zbytočný. 
Jednému zo žiakov, ktorých učím, odišiel otec do zahraničia. Pravdepodobne 

za prácou. Chlapec sa veľmi zhoršil v učení, začal si robiť, čo len chce. Ale pri 
čítaní jednej poviedky sa „prezradil“. Za najobľúbenejšiu v nej označil postavu 
otca. Epizódneho hrdinu, ktorý zomrel hneď na začiatku. V očiach toho chlapca 
neskutočný ideál. Bol to drevorubač, zavalilo ho drevo v hore. Nevykonal žiaden 
výnimočný čin. Ale bol to otec. To stačilo. 
Otcovia, pozrite sa na svoje deti. Nevidíte, že vám vďačia za veľa? Nevidíte, 

že sú bez vás stratené? Nenechajte ich na pochybách a keď už nič iné, pomôžte 
im mať jasno aspoň v tom, ako vyzerá ich rodokmeň... Hoci podstatnejšie je 
určite čosi iné. 

Petra Humajová 
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POZERÁM NA MRAKY A ČAKÁM, ČO SA BUDE DIAŤ 
(Rozhovor s Jurajom Drobným) 

 
Neviem, či bolo priezvisko Drobný priradené k Jurajovej postave, 

alebo sa on narodil špeciálne preň. Jedno je však isté. Po tom, čo 
som ho mala možnosť spoznať, uznala som pravdivosť výroku, že 
veľa malých ľudí na mnohých malých miestach Zeme zmení jej 
tvár k lepšiemu. Juraj Drobný (47) sa o to pokúša nielen službou 
kňaza, ale i aktivitami v mediálnej oblasti.  

 
Kto vás už niekedy videl energicky sa 
pohybovať Námestovom počas konania 
festivalu Verím Pane, určite sa 
nečuduje, že ste toho v mladosti stíhali 
tak veľa. Popri štúdiu na gymnáziu aj 
dychovku, fotografovanie, veci týkajúce 
sa elektrotechniky... Bolo niečo z toho 
vašou prioritou? 
Nemyslím. Dychový orchester, fotografovanie, 
či práca v Hi-Fi klube sa často navzájom 
dopĺňali či prelínali a všetko to ukončil až môj 
nástup do seminára na jeseň v roku 1984. 
Po skončení štúdia na gymnáziu vás 

nevzali ani na elektrotechniku, ani neskôr na teológiu. Sklamalo 
vás to?  
Na elektrotechniku som sa hlásil skôr z povinnosti: že po gymnáziu treba 

ísť na vysokú školu. Keď ma  neprijali, vedu som z toho nerobil. O rok nato 
ma neprijali ani do seminára, ale s tým sa dalo počítať – za totality sa do 
seminára dostávalo veľmi ťažko. Pracoval som v ZŤS EVÚ Nová Dubnica 
oficiálne ako robotník (v skutočnosti som ale robil asistenta nákupcovi 
náradia). Práca od 6:30 do 15:00 nebola vyčerpávajúca. Vždy mi zostalo 
veľa síl i času na záľuby. 
V jednej televíznej relácii ste o sebe prezradili, že pre kňazstvo 

ste sa rozhodli dva týždne pred vysviackou. Prečo až vtedy?  
Do seminára som sa dostal až v roku 1984 (maturoval som v roku 1981), 

ale čo to znamená byť kňazom, to som ani netušil. V seminári mi bolo 
dobre. Opäť som sa venoval svojim koníčkom (fotografovanie, ilegálne 
nahrávanie náboženských pesničiek, elektronika) a kňazská vysviacka bola 
predsa ešte veľmi ďaleko.  
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Až tesne pred diakonským svätením v piatok ročníku ma to dobehlo. 
Odrazu som si uvedomil, že tá moja viera je vlastne nič moc a že 
pravdepodobne ani nemám kňazské povolanie. Moja kríza trvala pol roka.  
Na duchovných cvičeniach, 2 týždne pred kňazskou vysviackou, kríza 

vrcholila. Termín vysviacky sa nezadržateľne blížil a ja som bol čoraz viac 
presvedčený, že kňazom byť nemám. Tak som len sedával v kaplnke 
a bezmocne sa prihováral Bohu - a nič. Až v predposledný deň duchovných 
cvičení, počas svätej spovede, som zažil čosi, čo sám pre seba 
pomenovávam Boží dotyk.  
Od toho okamihu do dnešného dňa mám stopercentnú istotu, že ma Boh 

do kňazstva volá. A ak aj nie som vždy vzorným kňazom, chyba je v mojej 
nespolupráci s Božou milosťou a nie v nedostatku kňazského povolania. 
Život kňaza vo farnosti ste si neužili dlho – najskôr ste odišli na 

istý čas do Ameriky, kde ste sa pripravovali na prácu v médiách, 
potom ste sa snažili ako člen LUX communication pripravovať 
programy pre Slovenskú televíziu, dnes ste vedúci oddelenia 
programu v TV LUX. Predsa len pre porovnanie – v čom sa líši život 
kňaza angažovaného v médiách od života kňaza pôsobiaceho vo 
farnosti? 
Farnosť si žije svojim pravidelným životom, ktorý určuje liturgický 

kalendár - a pastoračný kňaz s ňou. Kňaz v médiách si musí svoj život 
organizovať sám. Takou charakteristikou môjho života je nepravidelnosť. 
Neodmysliteľnou súčasťou vašej osobnosti je festival Verím 

Pane. Tohtoročné jubileum, 20. ročník, sa kvôli financiám nieslo 
v trochu skromnejšom duchu, atmosféra však bola, ako vždy, 
veľmi príjemná. Čím to je, že ľudia prichádzajúci do Námestova sa 
úplne stotožňujú s heslom „Doma je doma“? 
To sa treba spýtať ich. Ja sa do Námestova vraciam práve pre tú 

atmosféru domova. Stretávam sa tu s priateľmi muzikantmi i ľuďmi, ktorí na 
festival prichádzajú. A že je festival skromnejší ako iné, to už k Verím Pane 
patrí.  
Väčšina koncertov festivalu sa koná vonku, v amfiteátri pri 

Oravskej priehrade. Čo Vám ako hlavnému organizátorovi víri 
hlavou, keď zbadáte, ako sa k priehrade blížia typické oravské 
búrkové mraky? 
Priznám sa, že nič. Pozerám na mraky a čakám, čo sa bude diať. 

Rozhodnutia o zmenách v programe kvôli počasiu robím nerád aj preto, že 
v Námestove nemáme náhradný priestor, kam by sa koncerty dali presunúť. 
Ale vždy sa nájde riešenie, ktoré umožní, aby festival pokračoval.  
Ľudia vás môžu nájsť na Facebooku, máte svoj blog na sme.sk...  
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V čom vidíte najväčšie pozitíva internetu? A čo je, naopak, podľa 
vás jeho najväčším nebezpečenstvom? 
Pozitíva internetu, ktoré vnímam ja osobne, sú tieto: vďaka internetu, 

predovšetkým vďaka blogu, som spoznal množstvo zaujímavých ľudí. A to 
nielen vo virtuálnom prostredí, ale aj naživo. Ak hľadám informácie, hľadám 
ich dnes predovšetkým na internete.  
Na druhej strane sa však stretávam s tým, že nie všetky informácie sú 

dôveryhodné a že nie všetci ľudia prichádzajú do virtuálneho priestoru 
internetu s dobrými úmyslami. Ale to sa koniec koncov deje i v reálnom 
svete. Keď o tom človek vie, nemuselo by mu to ublížiť.   
V televízii dnes môžeme vidieť množstvo seriálov s rozhádanými 

rodinami, rozpadajúcimi sa manželstvami, neviazanými vzťahmi... 
Aké chrániť mladých ľudí pred negatívnym vplyvom týchto 
neustále predostieraných modelov života?  
Mediálne modely rodiny nemajú takmer žiadny vplyv na človeka 

vyrastajúceho v zdravom rodinnom prostredí. Podľa mňa jedinou funkčnou 
ochranou mladých pred negatívnym vplyvom médií je práve zdravá rodina. 
Mnohým ľuďom sa zdá, že Cirkev je už len nepotrebnou 

inštitúciou posúvanou na okraj spoločnosti. Má ešte vôbec šancu 
dnešnému svetu niečo ponúknuť? 
Cirkev je z Ježišovho ustanovenia znamením spásy pre tento svet. 

Tajomným Kristovým telom. Je však zložená z nás, jednotlivých hriešnych 
veriacich. Je len a len na nás, nakoľko sa dáme Kristovi k dispozícii, aby sme 
boli pre tento svet soľou i svetlom, ako nás on o to žiada.  
Život beriete tak, ako prichádza. Keby ste si však mohli vybrať, 

kam by ste ho najradšej nasmerovali?  
Možno pomaličky zase nazad na faru ☺. 

Petra Humajová 
Foto: archív Juraja Drobného  

 

Juraj Drobný (1963) - absolvoval Rímskokatolícku Cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu v Bratislave. Licenciát z pastorálnej teológie získal na 
Katolíckej univerzite v Ľubline. Pôsobil ako administrátor farností Horné 
Kočkovce a Bobot, absolvoval stáž v televíznom producentskom centre Hallel 
Communication v USA. Bol jedným zo zakladateľov mediálneho združenia 
LUX communication, neskôr šéfmanažérom producentského centra 
duchovného života STV. V súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg na 
katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. V Televízii LUX je 
vedúcim oddelenia programu. 

(Zdroj: www.tvlux.sk) 
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OTEC NA VIANOCE 
(Príbeh Bruna Ferrera z knihy Pastierova flauta, skrátené) 

 
Katechétka Gabika káže deťom pred Vianocami napísať na lístočky ich 

želania. Kým ostatné deti píšu všetko možné, Filip má len jedno želanie. 
Otec od nich odišiel. „Milý Ježiško, prines mi na Vianoce dobrého otecka. 
Ďakujem. Tvoj priateľ Filip.“ Splní Boh jeho želanie? 
 
Prišli Vianoce. Filipko sa zobudil zavčasu v očakávaní veľkého dňa. Keď 

sa v posteli otočil, začul šušťanie baliaceho papiera na darčekoch 
položených pri jeho nohách. Chvíľu zostal ležať so zatvorenými očami, 
aby si vychutnal čakanie na prekvapenie. Keby boli navždy Vianoce! 
Pomaly otváral balíčky zabalené do farebného a zlatého papiera. Našiel 

darčeky od starých rodičov, darčeky od mamy, lyžiarsku kombinézu, 
ktorá bola určite darom od strýka Lojza. „Ešte som tu ja!“ 
Na pokojný a hlboký hlas sa strhol. Vedľa jeho postele bol akýsi muž. 

Mal tmavé a kučeravé vlasy, na opálenej tvári hustú briadku a úsmev 
rovnako láskavý ako pohľad. Na sebe mal modrú košeľu a nohavice 
z hrubej látky. Filipka prekvapilo najmä to, že vôbec nepocítil strach. Síce 
nebol žiadna padavka, ale bojazlivý veru bol. A keby za zvyčajných 
podmienok nečakane uvidel vedľa svojej postele neznámeho človeka, 
určite by spustil veľký krik. Lenže tento muž v ňom vzbudzoval len pocit 
bezpečia. Akoby ho poznal odjakživa. 
V tej chvíli vošla do izby aj mama: „Krásne Vianoce, miláčik!“ Objala 

ho. „Páčia sa ti darčeky?“ Filipko jej objatie opätoval. „Áno, ďakujem,“ 
zamumlal.  
„Ešte je skoro. Prichystám ti dobré raňajky. Ale teraz zostaň tu, v teple, 

a trošku si poleňoš.“ Mama ho pohladila po hlávke a odišla. 
„Ale... ale... ona vás nevidela!“ povedal Filip tajomnému mužovi. 
„Nie. Ja som tvoj darček, nie jej,“ usmial sa muž. 
 
Nezabudnuteľný deň 
Tak sa začal Filipov nezabudnuteľný deň. Vyskočil z postele 

a rýchlosťou blesku sa poumýval. Kým ho neznámy muž čakal, listoval vo 
Filipových zošitoch a so záujmom si ich prezeral.  
„Výborne!“ povedal nakoniec. „Urobil si pekný kus práce.“ 
Filip hrdo prikývol. „Ešte mi trochu robia problémy vybrané slová...“ 

priznal sa úprimne. 
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„Ty to zvládneš, som o tom presvedčený,“ usmial sa muž a potľapkal 
ho po pleci. Pre Filipa to bol nádherný pocit. 
„Máš deti?“ opýtal sa váhavým hlasom. 
„Áno, mám jedného syna,“ odvetil muž. „Ale dnes si mojím synom ty.“  
Zrazu nakukla do izby mama: „Čo sa deje? Hovoríš sám so sebou?“ 
„Nie... Len som si nahlas recitoval jednu básničku.“ 
„Prosím ťa, zabehni do pivnice a prines pohár džemu... Ak chceš na 

obed koláč!“ pokračovala mama. 
Filip chodieval do pivnice veľmi nerád. Všetky tie zaprášené kúty v ňom 

vzbudzovali strach. Väčšinou sa pokúšal vyhovoriť, alebo sa robil, že 
zabudol, že tam má ísť. Muž akoby o všetkom vedel, vstal a povedal: 
„Ideme!“ a podal mu ruku. Bola plná energie, teplá, ochraňujúca 
a napĺňala ho pocitom pokojnej bezpečnosti. 
Vŕzganie dverí na pivnici, ktoré mu inokedy pripomínalo škrípanie zubov 

strašidla ukrytého v šere, mu teraz pripadalo smiešne. „Chcelo by to 
trochu oleja,“ povedal. 
Prítomnosť muža po boku zmenila pivnicu zo zaprášeného brlohu 

plného temných nástrah a tajomných bytostí na obyčajnú miestnosť 
zapratanú starým nábytkom, pokazenými hračkami, niekoľkými fľašami 
a pohármi zaváranín. 
Vzal pohár džemu a otočil sa k dverám. Muž ho však zastavil. „Prečo na 

ňom nejazdíš!“ oslovil ho a ukázal na nový bicykel opretý o stenu. Filip 
očervenel. „Neviem sa bicyklovať... Nikto nemá čas ma to naučiť.“  
„Skvelé. Hoď na seba vetrovku a ideme. Cesta je prázdna.“ 
Chlapček neveriacky dotlačil bicykel na cestu. Muž mu pomohol 

vysadnúť a prikázal mu, aby začal točiť pedálmi. Filip začal nešikovne, 
ale muž ho podopieral, kráčajúc vedľa bicykla. Skúšali a skúšali. Muž ho 
postupne púšťal a chlapec bicykloval sám, až sa mu podarilo nájsť 
rovnováhu a dokázal to. Naučil sa to. 
„Vďaka!“ zadýchaný povedal mužovi, ktorý mu tlieskal. 
„Teraz poďme domov. Si spotený a je chladno.“ 
„Ešte jedno koliečko,“ prosíkal chlapec.  
„Tak dobre. Ale len jedno!“ 
 
Opravená skriňa 
Domov prišiel s krikom: „Mami, naučil som sa to, už sa viem 

bicyklovať!“ 
„Sám?“ pýtala sa mama. 
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„No... pravdaže...“ Muž si priložil prst k ústam a naznačil chlapcovi, že 
má mlčať. 
„Chvíľočku vydrž, hneď dokončím obed,“ pokračovala mama. „Každú 

chvíľu príde babka s dedkom.“ 
Muž pomohol chlapcovi odniesť bicykel a odprevadil ho do izby.  
„Čo budeš robiť, kým budem obedovať?“  
„Počkám ťa tu. Zatiaľ dám do poriadku tvoju skriňu.“ 
A naozaj, keď sa Filip vrátil do svojej izby, videl, že dvere na skrini sa 

dajú riadne zavrieť a že poličky sú pekne zarovnané. Skriňa bola ako 
nová. 
„Vyznáš sa v tom,“ povedal. 
„Je to moje zamestnanie,“ pošepkal mu muž. Potom povedal: „Mohol 

by si ma naučiť, ako sa hrá táto hra.“  
Zahrali si nezabudnuteľnú partičku hry „Človeče, nehnevaj sa“. Potom 

si vyšli na dlhú prechádzku. Večer oči chlapca žiarili od únavy a šťastia. 
Mama ho bezradne pozorovala. Nemohla pochopiť, prečo jej syn stále 
obracia zrak k prázdnemu miestu pri stole. Raz ho dokonca pristihla, ako 
sa usmieva. 
Filip išiel spať skôr než obyčajne. Vliezol do postele, muž ho pozorne 

poprikrýval  a sadol si na posteľ vedľa neho. 
 „Pomodlíme sa spoločne prv, ako príde mamina?“  
„Pravdaže,“ povedal muž a usmial sa. 
Keď sa pomodlili, muž stisol chlapcovi ruku.  
„Už musíš ísť, však?“ zašepkal chlapec.  
„Veru áno!“ 
„Jeden deň utečie ako voda,“ poznamenal chlapec so smútkom v hlase. 
„Si šikovný chlapec a všetci ťa majú radi. Musíš ľúbiť svoju mamu, aj 

ocka. Nech je kdekoľvek, navždy zostane tvojím ockom.“ 
„Keď budem veľký a budem mať deti, budem ich ľúbiť a zostanem 

vždy s nimi,“ sľúbil Filip.  
„Áno. Tak to má byť. A ja budem vždy s tebou a budem ti pomáhať.“ 
„Ani si mi nepovedal, ako sa voláš.“  
„Jozef.“  
Muž ho pohladil. Jeho veľká ruka robotníka bola nekonečne láskavá. 
„Ty si bol ten najkrajší vianočný darček,“ zašepkal Filip prv, než zavrel 

oči a zaspal. 
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POZOR, HUMAJOVÁ MÁ DOZOR! 
 

Pol ôsmej ráno. Spoza dverí zborovne sa už ozývajú hromadné kroky 
a detské hlasy. Neklamné znamenie toho, že je čas ísť na dozor. Horná 
chodba na mňa čaká. Žiaci prvého i druhého stupňa tiež. „Nedozorujem“ 
predsa každý deň! 
Situácia je zatiaľ pokojná. Prichádzajúci žiaci sa pochvália, čo nové, Maťa mi 

predvedie názorné ukážky zo včerajšieho krúžku hip hopu. Tretiakom ako tradične 
vysvetľujem, kde je hranica triedy a chodby. Cez malú prestávku ju nemajú 
bezdôvodne prekračovať. Pred vyučovaním tak isto.  
V mojej triede to ale pomaly začína vrieť. Zatiaľ ich nechávam tak – hádžu po 

sebe „podsedáky“. Z látky a špongiovitej hmoty... Hádam sa nič zlé nemôže stať.  

Cvičme cvične 
Prvá hodina – slovenčina – prebieha pokojne. Skúšame si pred vstupnou 

previerkou cvičný test. Všetci sústredene pracujú, chcú byť tí najlepší. Možno 
dostanú aj jednotku! 
Štyria žiaci dnes chýbajú. Zvyšných desať nie je problémom udržať na uzde. Nie 

je to však vždy samozrejmosťou. „Pani učiteľka, a toto máme robiť ako?“ znie 
podchvíľou zvedavá otázka.  
Po hodine zostávam na hornej chodbe. Ešte je relatívny pokoj. Tretiaci sa 

naháňajú okolo lavíc. Martin Mati v mojej triede roztrhol „podsedák“. Na zem sa 
sypú kúsky penovej hmoty. Zeleno-žlto-modré. Maťa to všetko môže hodiť rovno do 
koša. 

Hádže po triede kriedy 
„A ba ba ba ba!“ víta ma jeden z deviatakov na hodine neidentifikovateľnou 

hátlaninou. Dáva mi tým najavo, že nechce počuť ani slovo o vstupnej previerke. 
Tej sa však nevyhne. „Dávam vám na výber: štvrtok, piatok, alebo pondelok!“ 
Samozrejme, víťazí posledný termín.  
Úvodnú rozcvičku píšu ešte všetci, potom im je už všetko jedno. Strácam prehľad 

o ich presunoch, rečiach, činnostiach. S pár jedincami, čo o to majú aký – taký 
záujem, totiž  robím, čo sa dá. Pomedzi to zapisujem poznámky: „Ten a ten hádže 
po triede kriedy. Ten a ten sa svojvoľne presadil. Ten a ten počmáral tomu a tomu 
učebnicu. Ten a ten si počas hodiny púšťa po triede autíčko.“ Je to jediná „zbraň“, 
ktorú môžem legálne použiť. Bohužiaľ, už málo platná.  
Po takejto hodine človek nemôže mať dobrý pocit z práve odvedenej práce, ja ho 

však už ani nečakám. Bežím späť na hornú chodbu. Prváci, tretiaci, piataci, šiestaci, 
siedmaci, ôsmaci, vyrojili sa na „našu“ chodbu. S dohľadom nad nimi mi pomáha 
kolegyňa.  

Hlavne nech to prežijeme 
Prváci sú poriadne divokí. S kolegyňou ich sťahujeme zo zábradlia, parapetných 
dosiek, náčinia na cvičenie (keďže telesná býva i na chodbe) – a pomaly aj zo 
stropu. Deti pištia, jačia a chodia dookola hlava – nehlava. Kdeže pohybovanie sa  
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do kolieska s desiatou v ruke! To sme ešte tak my dokázali. Oni už akosi nie. 
Zrazu sa ozve jakot. Bežím k ôsmakom – práve odtrhli krídlo tabule. Visí na 

poslednom pánte tesne nad zemou. Prah sa im už dávno otáča len okolo jedného 
šróbu. Riadia sa totiž heslom, že zdemolovanú školu treba ešte viac zdemolovať. 
„Len sme sa tej tabule trošku chytili a ono to padlo!“ kričia dievčatá (je to totiž 
takmer čisto dievčenská trieda) jedna cez druhú. Veriť? Či nie? 
Rovnaké škatule 
Našťastie nasleduje voľná hodina. Opravujem päťminútovky a letím do kabinetu 

hľadať pomôcky k praveku. Do zborovne prenesiem – po dlhom chystaní – 
nesprávnu škatuľu. Vzala som namiesto praveku Veľkú Moravu. Nechápem. Bežím 
späť, vybavujem zatúlaných rodičov. Mám totiž voľnú hodinu ako jediná. Tri minúty 
pred zvonením konečne nachádzam čas ísť na WC. Obsadené... 
Prestávka po tretej hodine už začína byť neznesiteľná. Kým sa môj Ondrej ako 

tradične v miernom pokluse a s Viktorom presúva na WC, siedmaci sa trieskajú po 
chrbtoch a vreštia. Nanešťastie, piatiaci dnes opakujú to isté. Do toho všetkého 
chodia tretiaci žalovať...  
Udržať tri rozbláznené triedy v norme je v tomto čase dosť náročná úloha. 

Zvonček ma zachraňuje len do istej miery. Šiestakom trvá 15 minút, kým pochopia, 
že na dejepise sa nebudú baviť, ale robiť, lebo... Potom je už hrobové ticho. 

Situáciu treba využiť 
Ďalšia prestávka – kolegyňa so mnou potrebuje vyriešiť dôležitú vec. Žiaci 

využívajú náš rozhovor, vyliezajú von a robia bordel. Musím ich nechať tak, vec je 
neodkladná. Pozerám po nich aspoň jedným očkom. Aj tak som – ako každý učiteľ – 
stále jednou nohou v krimináli... 
Opäť zvoní. Pomôcku na pravek som zabudla u prvých šiestakov. Posielam 

Kristiána po ňu, vracia sa so škatuľou od banánov. Očividne nepochopil, čo chcem. 
Potom sa už situácia stabilizuje. „Kto má rád pani učiteľku Humajovú, odteraz 
nepovie ani slovo!“ volá Martin. Žiaci radšej stíchnu. Pre istotu. 

Paličky do koša! 
Posledná prestávka s dozorom. Siedmaci dosahujú vrchol tvorivosti v spôsoboch 

búchania sa a trieskajú sa paličkami vyrobenými z papiera. Dnes to tak trochu 
prehlušilo ich zvyčajnú zábavku – päť chalanov ťahá babu do chalanského záchoda. 
Päť báb tlačí chalana do dievčenského. Na môj pokyn zahadzujú paličky do koša 
a zároveň ich vyťahujú späť, skúšajú ich ukryť a následne sa nimi zas obhadzovať. 
Finále môjho vyučovacieho dňa sa odohrá v ich triede. Vlastne neviem, či sa to 

ešte dá nazvať vyučovanie. Nepomáha nová metóda práce s dataprojektorom, ani 
štvorky z odpovede. Keď zazvoní, všetkým odľahne. 
Prvá časť môjho pracovného dňa sa skončila. Teraz ma čaká príchod domov 

a prípravy, stratégie, metódy, plány... do noci. Niekedy je to na nevydržanie. Dnes 
nie. Dnes mi moji chlapci v triede povedali: „Pani učiteľka, my vás máme tak radi!“ 
Dnes to náhodou bol celkom pekný deň. 

Petra Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
 

Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí: 
− Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok? 

Druhá na to: 
− ( Tajnička 7, 2 3 10)! 

ALCHYMISTA, ASPIRÍN, ASPOŇ, BÁDATEĽKA, BAŇA, BIOETIK, BOMBA, 
DOBRODRUŽSTVO, DOBYVATEĽ, DOSTIHÁR, ELEGÁN, FRAGMENT, 
HOBLICA, CHMEĽ, KAMIÓN, KLEOPATRA, KÔRA, LAGÚNA, LASTOVIČKA, 
LELEK, LIMBA, LITERATÚRA, LOBISTI, LOPTOŠ, MACEDÓNČINA, 
MALIČKOSŤ, MÄSKO, MIASŤ, MILÉNIA, MILODAR, MINULOSŤ, MOMENT, 
ŇUFÁK, OHEŇ, OPRIADAŤ, ORAŤ, PÔDA, POMINUTEĽNOSŤ, PORÁŽKA, 
POROZUMENIE, PRÍLEŽITOSŤ, RÁČIŤ, ROBIŤ, ROZHODNOSŤ, ROZUM, 
SALÁMKA, SITINA, SCHOPNOSŤ, SRIEŇ, STABILITA, STÔL, STRETNUTIE, 
ŠABLE, TAMBURA, ŤAVA, TIEŇ, TÔŇA, ÚNOS, UTAJENOSŤ, UTRPENIE, 
VÔŇA, ZAČIATOČNÍK, ZEBRA, ZODPOVEDNOSŤ 
 

Maťka Humajová 

A S P O Ň D O B R O D R U Ž S T V O S T Ô L

S T R A D O L I M B A Ť S O N E J A T U I A

P R S CH O P N O S Ť Ť S O K Č I L A M T R S

I E I I E I N E M U Z O R O P Á M N E A Á T

R T T E M S I T I N A P A D M B Ó R B N Č O

Í N S L Ň Y Ú I F K Ô R K K U I A Ť Á I I V

N U I E K Ť CH K E D Ô Í A R M T S K D Č Ť I

M T B G Á S M L A K N L A A Ú O S L A N S Č

Ť I O Á F O E O A Č Ň E K R N A T E T Ó O K

S E L N U L Ľ P O E L Ž A Ľ Á J A O E D N A

O Ť T É Ň U M T H B Á I E E U H B P Ľ E D T

N A Ô N N N A O A R E T L T T O I A K C E N

D D Ň Ž E I E Š O N U O A A R B L T A A V E

O A A Ť Č M A P I N E S G V P L I R S M O M

H I A A Ä B O Ň I B Ň Ť Ú Y E I T A I O P G

Z R Z S M T R M Ô E A N N B N C A A I N D A

O P K O Á S O T I V O Ň A O I A S M U Z O R

R O B I Ť P E T A S H O A D E Ť A R B E Z F
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TAJNIČKA 
 

„Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť. Neuspieť nie je hanba. Hanba 
je...“ (tajnička - 24 písmen) Benjamin Barber 

1. V ktorom meste boli účastníci rodinného výletu na degustácií vín? - Názov dediny, kde 
učí Peťka Humajová. 

2. Krstné meno mamy tety Hely Mečiarovej – obľúbené jedlo Slovákov. 
3. Ktorú krajinu navštívil Roderik Weissabel v novembri? - Názov značky nového auta Silvie 
Petrášovej. 

4. V ktorom meste študuje Peťo Chudý? - Obdobie od decembra do marca. 
5. Priezvisko hovorkyne Banskobystrickej diecézy – ŠPZ Námestova. 
6. V ktorom meste sa konal letný žurnalistický seminár? – Ako sa nazýva oblečenie, 
v ktorom sa cvičí?  

7. Priezvisko triednej učiteľky Silvie a Peťky zo základnej školy – vykonávať nejakú 
činnosť. 

8. V ktorom mesiaci sa narodil malý Roderik Weissabel? - Krstné meno priateľa Lucie 
Petrášovej. 

9. Kto sa v septembri zapísal do posledného ročníka doktorandského štúdia? (Krstné 
meno) – Názov spoločenstva mladých v piaristickom kostole. 

10.Názov časti Liptovského Mikuláša, v ktorej bola Evka Humajová na duchovných 
cvičeniach – vymeniť za peniaze. 

11.V ktorej krajine bol Martin Humaj v októbri na služobnej ceste? - chemická značka 
zinku. 

12.Púštne zviera – názov nášho štátu. 
Maťka Humajová 

1.
19. 13.

2.
11.

3.
6. 8.

4.
15. 9.

5.
5. 21.

6.
1. 14.

7.
4. 2. 17.

8.
12. 22.

9.
23. 18.

10.
16. 3.

11.
24. 20.

12.
10. 7.
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DEGUSTOVALI VŠETKO 
Svitlo ráno prvej tohtoročnej augustovej soboty, presnejšie 7. august 

2010. Petrášovci, Mečiarovci, Humajovci a iní „-ovci“ sa už ako tradične 
vydali na cesty. Tentoraz však nie preto, aby ich brázdili, ale – 
degustovali. 

Degustácia číslo jeden 

Modrý autobus pristavený na 
rázcestí medzi krčmou U Lacku 
a necpalským kultúrnym domom bol 
krátko pred siedmou hodinou ráno 
obklopený početným davom ľudí. 
„Dobré ráno!“ „Ahojte!“ „Čaute!“ bolo 
počuť nadšené pozdravy všade 
naokolo. Účastníci devätnásteho 
rodinného výletu práve začali 
degustovať priateľskú atmosféru 
tohto nevšedného podujatia. Súťažné 
označenia a prvá pieseň v podaní 
Necpalanky odštartovali jednu z najväčších necpalských ochutnávok všetkých čias. 

Starohutský vodopád 

Nebola to nekonečná prechádzka prírodou, ani pohyb v priestoroch ľudskej 
civilizácie. Starohutský vodopád sa nachádzal neďaleko cesty. Tajomná atmosféra 
sa mu však nedala uprieť. Pršalo? Alebo na necpalských degustátorov tohto 
prírodného diela dopadali kvapky pravej starohutskej vody? Odpoveď  si vyberte 
sami. „Je to nádhera, nádhera!“ bolo počuť konštatovania mnohých. 

Kamenné more 
Vo vodopáde sa plávať 
nedalo. A v kamennom mori 
už tobôž nie. Keď sa účastníci 
rodinného výletu vyrojili 
z  a u t obusu ,  ná hodn í 
okoloidúci (miestni obyvatelia) 
s hrôzou v hlase zvolali: „Veď 
ich je viac ako nás všetkých 
v Malej Lehote dohromady!“ 
Možno vo vidine nemožnosti 
vzbury necha l i  radše j 
obyvateľov Prievidze a Necpál 
v pokoji zdegustovať krásu 
šm y k ľ a v ý c h  k am e ň o v 
pokrytých machom. A tí si to  
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veru poriadne užili. Viete, čo ich to stálo námahy, zoskupiť sa na tomto nerovnom 
teréne do útvaru vhodného na fotografický záznam? 

Topoľčiansky park 

Onedlho turistov privítali malebné Topoľčianky, mestečko kaštieľov a koní. 
Necpalskí degustátori si ho vychutnávali počas dvojhodinovej prechádzky 
ľubovoľnými smermi a uličkami. Mnohí z nich svoju púť začali i skončili v obrovskom 
parku neďaleko kaštieľa. Pútal pozornosť nielen svojou rozlohou. Početné druhy 
stromov rôznej výšky, hrúbky či veku naznačovali, že základy parku naozaj vznikali 
už v 16. storočí. Je skvelé, že vytrval až do dnešných čias. 

Vrchol degustácie 

Pre mnohých sa vyvrcholením všetkých 
aktivít stalo ochutnávanie vín 
v miestnych vinárskych závodoch. Po 
prehliadke pivníc, sudov i moderných 
nádob na skladovanie vína nastal 
okamih, počas ktorého mali výletníci 
možnosť na vlastnej koži pocítiť kvalitu 
slovenských vín. Biele, červené, ružové... 
Každý si našiel vlastného favorita. 
Kamilko Petráš sa síce tentoraz výletu 
nezúčastnil, predsa sa však už v tomto 

okamihu našiel človek, ktorý zreprodukoval jeho povestnú vetu: „Toto je najlepší 
rodinný výlet!“ 

Ešte pár kvapiek 

Napriek tomuto konštatovaniu 
výlet ešte neskončil. 
Degustátorov čakal príjemný 
podvečer strávený 
v Lefantovciach. U Elefanta im 
ponúkli nielen dobré jedlo a pitie, 
ale i hru s pravými živými 
zvieratkami. A tak si na svoje 
konečne prišli i malé (a väčšie) 
deti.  

Necpalskí turisti sa po prvýkrát 
domov vrátili ešte za svetla. 
Nebola to ich chyba, ani chyba organizátorov. Šofér autobusu mal akosi naponáhlo. 
I napriek tomu v spomienkach necpalských degustátorov zostala nezabudnuteľná 
chuť rodinnej pohody a šťastia. 

Petra Humajová 

Foto: www.necpalypd.sk 
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AJ FACEBOOK ZAPLAVILA VODA 
 

Voda stúpa. Cesta popod mosty je už zaliata. Je to hrôza. Takéto 
statusy sa na Facebooku začali objavovať v tretiu augustovú 
nedeľu. Rozvodnená riečka Handlovka okrem Prievidze zaplavila 
i virtuálny svet známej sociálnej siete. 
PRIEVIDZA „Tu sa to všetko odohralo,“ ukazuje rukou pani Oľga. „Voda sa 

valila všade, do dvora, do pivníc... Pozrite!“ otvára dvere, v ktorých sa zja-
vuje schodisko smerujúce do suterénu. Pôvodne biele steny nesú na sebe 
zreteľné stopy bahna. Voda tu pivnicu zaplavila až po strop. 
„Ešte som nezačala upratovať,“ povzdychne si pani Oľga. V dome žije 

sama, nemá dokonca ani telefón. O existencii sociálnej siete Facebook 
pravdepodobne netuší. A keby aj, čo by jej to pomohlo? 

Varovania alebo senzácie? 
„Poďte, niečo vám ukážem,“ volá Martin na svojich rodičov. Video na 

Facebooku predstavuje priam neuveriteľnú scénu. Ulica nachádzajúca sa 
približne dva kilometre od domu, kde Martin býva, je úplne zatopená. 
Z divoko sa valiacej vody vyčnievajú iba vrchné časti dopravných značiek.  
Internet ponúka stále novšie obrazy prírodnej katastrofy. V jednom z videí 
spoznáva Martin ulicu svojej starej mamy. „Áno,“ zaznieva o chvíľu  
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v telefóne. „Vodu na dvore máme 
až po kolená,“ potvrdzuje teta, ktorá 
žije v dome so starkou. 
Jej syn do statusu dáva slová: 

„Brezany sú dnes peklo.“ Nesvieti na 
zeleno. Pravdepodobne už kdesi 
zachraňuje, čo sa dá.  
Objavuje sa však aj iný status: 

„Voda tečie na druhú stranu dediny, 
nás to míňa. Aspoň stíhame fotiť.“  
A naozaj, aj napriek zákazu vy-

chádzania sa fotky a videá na Face-
booku priam množia. Postihnutí 
záplavami nevedia, čo robiť skôr. Tí ušetrení zas trávia čas tvorením nových 
a nových statusov.   
Informácie včas 
„Treba mať správnych priateľov,“ rozpráva pani Ivana. „Mama o záplavách 

neďaleko svojho domu ani nevedela. Volala jej známa z Bratislavy, čo sa 
v Prievidzi deje... Už to, na rozdiel od mamy, zaregistrovala v televízii i na 
internete.“  
Tempu Facebooku nestačilo nič. Mestský rozhlas sa pokazil a informácie 

do televízii prichádzali s prirodzeným časovým odstupom. Najaktuálnejšie 
vás mohli informovať práve vaši virtuálni priatelia. Samozrejme, ak im ešte 
fungoval internet.  
Pár dní po 
Pomoc? Facebook sa rýchlo zmobilizoval. Už na druhý deň zaplavili inter-

net informácie o možnej pomoci. Priatelia prostredníctvom priateľov 
a priateľov svojich priateľov zdieľali užitočné odkazy.  
„Pozrite to na internete,“ káže svojim vnúčatám aj pani Filka. Ona sama sa 

v takýchto veciach nevyzná, napriek tomu však pochopí, že práve tam na-
jrýchlejšie objaví to, čo potrebuje vedieť.  
Študenti piaristickej školy organizujú cez Facebook dobrovoľnú brigádu. 

„My sme obišli nasucho,“ píše organizátorka. „Napadlo mi – a čo tak pomôcť 
tým, ktorí nemali to šťastie? Stretneme sa ráno o pol ôsmej.“  

 

Petra Humajová 
Foto:  Ladislav Mečiar  

(Reportáž bola napísaná ako výstup zo štylistickej sekcie na 13. letnom žur-
nalistickom seminári pod vedením redaktora denníka SME Jozefa Kotrisa.) 
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KRÁTKO O KRÁSNEJ 
(Recenzia knihy Jána Knapíka a Petra Sedláka Krásna, ale krátka...) 

 
Už ste to zažili? Večerná debata pri príjemnom pohostení pomaly 

ustáva – a vtom sa nadhodí téma: základná vojenská služba. Oči 
príslušníkov mužského pokolenia sa okamžite rozžiaria a spomienky 
sa len tak hrnú: „To bolo!“ „Nie je možné, aby sa také veci stali,“ 
myslel si kedysi autor textu knihy Krásna, ale krátka..., Ján Knapík. 
Ale – ono to možné bolo.  
 
Autorská dvojica Ján Knapík a Peter Sedlák 

si pri tvorbe knihy Krásna, ale krátka... úlohy 
spravodlivo rozdelili. Ján Knapík písal, grafik 
Peter Sedlák ilustroval. Obe tieto zložky si tak 
knihou kráčajú svorne - ruka v ruke. Obrázky 
text dokonca často nielen dopĺňajú, ale 
i dotvárajú. 
Spomienková kniha 
Ako už aj z úvodných slov vyplýva, kniha 

Krásna, ale krátka... (Košice, 2010) je 
zachytením spomienok jej autora, Jána 
Knapíka, na časy vlastnej základnej vojenskej 
služby. Názov diela a rovnako i kresba na 
titulnej strane (vojak ležiaci na posteli 
v nádhernej izbe s výhľadom na Eiffelovu 
vežu) vyznieva v porovnaní so samotným 
obsahom knihy paradoxne.  
Hneď na začiatku sa totiž čitateľ dozvedá 

o otrasných pomeroch, ktoré vládli vo 
vtedajších československých kasárňach. Šikana, alkohol, pokusy človeka 
fyzicky i psychicky zdeptať, nedostatok jedla i možností na kvalitnú 
každodennú hygienu... Stačí len pomyslenie na to a človeku hneď naskočí 
husia koža.  
Autor však tragickosť situácie nadľahčuje svojím typickým humorom: „Po 

polhodine ranného mučenia nasledovala hygiena. (...) Pár umývadiel, studená 
voda a kopa vojakov. Priority boli jasné. Najprv viditeľné, teda oholiť sa, 
potom nutne potrebné - vyčistiť si zuby, a v prípade priaznivej konštelácie 
Jupitera a Venuše sa dostali na rad aj iné partie tela. Výsledkom takejto 
hygienickej filozofie bolo: hladce oholen, krátce přistřižen, nebezpečne 
smradlavej.“ 



21 RECENZIA MAŇA 34 

Irónia, intelekt a duchovno 
Okrem humoru so zreteľným ironickým podtónom je v texte značne 

badateľné i intelektuálne zmýšľanie samotného autora (pôsobí ako 
vysokoškolský pedagóg). Napríklad úvodnú poznámku ku knihe končí týmito 
slovami: „Skôr, ako sa začne hovoriť o podstatných otázkach, treba vysvetliť 
pojmy, ohraničiť predmet, zhrnúť históriu a načrtnúť vízie. Pojmy som 
vysvetlil, predmet je ohraničený, na histórii pracujem a vízie vám nechám na 
samoštúdium.“  
Tvrdé časy na vojne Jánovi Knapíkovi nepomohlo „prežiť“ len jeho triezve 

zmýšľanie a snaha nájsť vo všetkom aspoň štipku dobra, ale hlavne Ten, pre 
Ktorého sa rozhodol ešte skôr, ako sa dostal do kasární. „Na prelome rokov 
1987 a 1988 mi došlo, že by som mal byť kňazom,“ píše v jednej z úvodných 
kapitol. „To bol dôvod slabulinkej nádeje, že sa vyhnem službe našej 
socialistickej armáde. Keby ma zobrali na teologickú fakultu, mohol by som 
požiadať o odklad.“  
Lenže – na teológiu ho nevzali. A tak sa jeho prvým seminárom stal predsa 

len tvrdý život vojaka. Boh ho tu však naučil veľa. Z človeka, ktorý dovtedy 
bral všetky dobré veci ako samozrejmosť, sa stal mladý muž - nielen vďačný, 
ale i schopný uvedomiť si, že skutočná sloboda nezačína za múrmi kasární. Jej 
počiatok je v ľudskom srdci. 
Pár dní zvládnem... 
Po obsahovej stránke je kniha rozdelená na dve časti. Autor na prvých 

stranách načrtne svoj príchod do kasární a potom sa zaoberá jednotlivými 
časťami vojenského života: strihanie vojakov, vzhľad izby, leštenie topánok, 
denný režim... Táto časť je oproti nasledujúcej štylisticky slabšia, najmä pre 
niekoľko odbočení, ktoré nie sú funkčne zakomponované do celku a zbytočne 
odvádzajú pozornosť čitateľa iným smerom.  
V druhej časti publikácie sa už autor viac sústreďuje na charakterizovanie 

postáv, s ktorými sa počas vojny stretol a na príhody, ktoré s nimi zažil. To mu 
nedovoľuje príliš sa vzdialiť od témy a text pôsobí oveľa súdržnejšie.  
Originálnym prvkom diela je vsúvanie slov známych slovenských a českých 

piesní priamo do samotného rozprávania. Svoje miesto si tu našli Richard 
Müller, Miro Žbirka, Milan Lasica, Desmod... Autor sa tak síce vyhol tradične 
používanej metóde uvádzania kapitol mottami, zakomponovanie úryvkov do 
textu však kvôli náhlej zmene štýlu písania nevyznieva vždy funkčne.  
Čo teda povedať krátko o Krásnej na záver? Z literárnej stránky možno nie 

je vzorom dokonalosti. No napísal ju kňaz, ktorý v tomto, pre neho neľahkom 
období života, dokázal uvidieť Boha. A ilustroval človek so schopnosťou 
vypovedať nedopovedané. Myslím, že ak sa do nej raz zahryznete, nebude to 
na krátko. 

Petra Humajová 



22 ŠKOLA MAŇA 34 

NOVÁ AUTOMATICKÁ ÚSTREDŇA NA NAŠEJ 
ŠKOLE 

 
Dobrý deň,  
dovolali ste sa na automatickú ústredňu našej školy. Pre spojenie so správnym 

zamestnancom si vypočujte všetky možnosti výberu: 
 
Ak chcete klamať o tom, prečo nie je 

vaše dieťa prítomné v škole, stlačte 1. 
 
Ak sa chcete vyhovárať, prečo si vaše 

dieťa neurobilo domáce úlohy, stlačte 2. 
 
Ak sa chcete sťažovať na to, čo robíme, 

stlačte 3. 
 
Ak chcete nadávať zamestnancom, 

stlačte 4. 
 
Ak sa chcete spýtať, prečo ste nedostali 

informácie, ktoré vám už boli niekoľkok-
rát písomne zaslané, stlačte 5. 
 
Ak chcete, aby sme vychovávali vaše 

dieťa za Vás, stlačte 6. 
 
Ak chcete niekoho chytiť, dať mu facku, alebo niekoho udrieť, stlačte 7. 
 
Ak chcete požiadať o iného učiteľa (tohto roku už tretíkrát), stlačte 8. 
 
Ak sa chcete sťažovať na dopravu pri škole, stlačte 9. 
 
Ak sa chcete sťažovať na školské obedy, stlačte 0. 
 
Pokiaľ si uvedomujete, že toto je reálny svet a vaše dieťa musí byť zod-

povedné za svoje správanie, prácu v triede, aj za domáce úlohy, a že nie je 
chybou učiteľa, keď vaše dieťa neprejavuje žiadnu snahu, zaveste a majte 
pekný deň.  
 
Ak chcete toto počuť v inom jazyku, presťahujte sa do krajiny, v ktorej 

sa týmto jazykom hovorí.  
 
Ďakujeme za váš záujem o všeobecné a verejné vzdelávanie. 

(Z mailovej pošty) 
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ZO ŠKOLSKÝCH ZOŠITOV 
 
Šiestaci mali nedávno na domácu úlohu napísať desať spôsobov, ktorými 

by mohli zvýšiť svoj výkon na hodinách slovenčiny. Na ukážku si môžete 
prečítať „desatoro“ Tomáša Kubalu. 
 

Desatoro slovenčiny  
(alebo Ako môžem zlepšiť svoj výkon na hodinách slovenčiny?) 
 

1. Nebudem myslieť počas slovenčiny na vedľajšie veci, napr. nebudem myslieť na 
to, kedy už budem doma. 

2. Budem sa sústrediť na cvičenia, ktoré nám pani učiteľka zadá. 
3. Nebudem skákať pani učiteľke do rečí. 
4. Keď budem chcieť na nejakú otázku odpovedať, musím mať hore ruku a pani 

učiteľka ma musí vyvolať. 
5. Pri nejakom učive nemôžem odbočiť od témy, napr. to, čo poviem, nemôže obsa-

hovať informácie, ktoré neodpovedajú na slovenčinu a zbytočne nimi stratíme čas 
z hodiny. 

6. Nemôžem vyrušovať na hodine a musím počúvať pokyny pani učiteľky. 
7. Keď ma niekto na hodine bude vyrušovať, tak nemôžem aj ja sa začať rozprávať 

so spolužiakmi a nemôžeme všetci vyrušovať, lebo pani učiteľka nám nebude 
môcť vysvetliť nejaké učivo a zbytočne sa bude nad nami rozčuľovať. 

8. Pri písomkách, keď nebudem niečo vedieť, tak nebudem nad tým stále rozmýšľať, 
lebo mi zbytočne ujde čas z hodiny. Vypracujem tie úlohy, ktoré viem a nakoniec 
sa vrátim k tým, ktoré som nevedel. 

9. Pri písomkách, keď nebudem rozumieť zadaniu úlohy a nebudem vedieť, čo odo 
mňa chcú, tak sa opýtam pani učiteľky, aby mi trochu napovedala, že čo tam 
mám urobiť. 

10.Hlavne pri písomke nemôžem myslieť na iné veci, ktoré nie sú v písomke. 
 
Aj toto bola jedna zo šiestackých domácich úloh. Viktor Páleš ju zvládol 
výborne. 
 

Dva mobily 
(Bájka) 
 
Na poličke ležali dva mobily. Jeden nový a druhý starý. Nový mobil sa vystatoval: 

„Ty nemáš na mňa, nemáš dotykový displej, Wi-fi, Bluetooth!“ Starému mobilu to 
bolo ľúto a nepovedal nič.  
Nový mobil sa vybil a chlapec, ktorý ho vlastnil, stratil nabíjačku na nový mobil. 

Chlapec prišiel k poličke a zistil, že nový mobil je vybitý a nevedel nájsť nabíjačku, 
takže si musel zobrať starý mobil. 
Poučenie: Imidž je nanič.  
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 
 

Kto ma má za priateľa na Facebooku, ten tieto slová pozná. Kto nie, ten 
sa dozvie... že život učiteľa môže byť i zábava. 

 

6.9.2010 
Prvý deň – a celkom stačilo ☺☺☺☺ . 
 

8.9.2010 
Po oznámení, že na slovenčinu si stačí založiť dva zošity, že na dnešnej hodine budeme 
pracovať len ústne (veď čo iné pri diskusii a slávnostnom prejave) a že ak budú aktívni, 
na konci tejto úvodnej hodiny dostanú výnimočne chvíľu voľna, vyhŕkol jeden deviatak zo 
zadnej lavice zhrozeným hlasom: „To čo sa vám stalo?“ Iná zábava je v tej škole ☺☺☺☺ . 

 

9.9.2010 
Už sa vám niekedy stalo, že ste dostali smiechový záchvat na základe takmer ničo-
ho? Lebo moja dnešná literatúra u šiestakov skončila (po pokuse charakterizovať ich 
„aktívne počúvanie“ prednesu básne spolužiaka) asi tak, že tri minúty som sa na nich 
dívala a smiala až mi slzy tiekli a oni kukali vyjavene na mňa a rehotali sa so mnou. 
Naozaj pamätihodná fixácia učiva o baladách. Vysokoškolskí didaktici by mi dali ☺☺☺☺ . 

 

10.9.2010 
Keby žiaci poznali a žili tieto slová, stavím sa, že atmosféra na vyučovaní by bola minimálne 
o 50% lepšia: „Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo 
vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“ (Lk 6, 40-41)   
11.9.2010 
Viete, aké sú najväčšie radosti učiteľského života? Keď pri opakovaní učiva z minulého 
roka žiaci vedia všetko, na čo sa opýtate - hoci je to „len“ dejepis. A keď nový kolega 
príde po prvej hodine nemčiny z vašej triedy a skonštatuje: „Ty brďo, tí tvoji sú akí šikov-
ní!“ Normálne môžete byť aspoň chvíľu a aspoň trošku na niekoho hrdí ☺☺☺☺  . 

 

20.9.2010 
Reakcia jedného deviataka po tom, čo som si na začiatku hodiny dovolila vyzvať 
žiakov k tomu, aby si otvorili učebnice na str. 10: „Už nám konečne dajte pokoj a 
starajte sa o seba!“ Inak, nie je to až taký zlý nápad ☺☺☺☺ . 

 

27.20.2010 
Záleží na uhle pohľadu... Dnes sa najlepší žiak mojej triedy pozrel na poznámky na-
písané na tabuli a povedal: „Pani učiteľka, vy rada píšete na tabuľu?“ „Prečo sa pý-
taš?“ hovorím. „Lebo ste ich napísali rýchlo - a celkom pekne! To by som ja tak neve-
del!“ Kto poznáte môj rukopis (= škrabopis), viete, o čom hovorím, že ☺☺☺☺ ? 

 

5.11.2010 
Prednedávnom sa ma istá deviatačka pýtala, či som chodila voliť v čase komunizmu, 
keď bola iba jednotná kandidátka. Dnes ma jeden piatak oslovil „starká“ .Pritom 
„dospeláci“ stále tvrdia, že vyzerám na 14. A keď idem autobusom z roboty, tak sa 
ma babky z dediny pýtajú: „Máš voľné?“ Tak kde je pravda ☺☺☺☺ ? 

 

Petra Humajová 
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RECEPTY 
Kokosové rezy 
 

6 vajec, 15 dkg kryštálového cukru, 15 dkg polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 4 
polievkové lyžica kakaa, 1 dcl oleja 
Žĺtky šľaháme s 2/3 cukru a troškou vody, kým sa cukor nerozpustí, pridáme tuhý 
sneh vyšľahaný z bielkov a zvyšného cukru, premiešame, pridáme olej, preosiatu 
múku s práškom do pečiva a kakaom. Spolu všetko opatrne premiešame, 
rozotrieme na plech vyložený papierom a upečieme. Vychladnutý plát vyklopíme na 
dosku, natrieme džemom a krémom. 
Krém: 15 dkg kokosovej múčky zabaríme s 1 ½ dcl vriaceho mlieka, premiešame 
a necháme vychladnúť. Z 3 ½ dcl mlieka a 3 polievkových lyžíc polohrubej múky 
uvaríme kašu. Kým vychladne, vyšľaháme 25 dkg masla s 25 dkg preosiateho 
práškového cukru, postupne pridávame vychladnutú kašu, kokosovú múčku, 
ochutíme rumom a natrieme na rez.  
Vrch polejeme čokoládovou polevou, ktorú pred stuhnutím jemne posypeme 
kokosovou múčkou. 
Poleva: na 10 dkg čokolády na varenie 5 dkg stuženého tuku Cera. Tuk na miernom 
ohni alebo nad parou rozpustíme, pridáme polámanú čokoládu, vymiešame do 
hladka a stredne teplou polejeme rez.  
 
Srnčí chrbát – bielkový 
 

7 bielkov, 18 dkg kryštálového cukru, 8 dkg rozpusteného masla, 6 dkg hladkej 
múky, 10 dkg polohrubej múky, ½ balíčka prášku do pečiva, 5 dkg čokolády na 
varenie, 1 veľkú hrsť sekaných orechov, 1 veľkú hrsť hrozienok 
Bielky šľaháme, postupne pridáme cukor, do vyšľahaného snehu po troške 
zamiešame rozpustené, nie horúce maslo. Do preosiatej múky s práškom 
primiešame posekanú čokoládu, orechy a hrozienka, primiešame do vyšľahaných 
bielkov, dáme do formy na srnčí chrbát vyloženej papierom a pečieme vo vyhriatej 
rúre na 200 °C 10 minút, potom 25 – 30 minút na 150 °C. Vychladnutý vyklopíme, 
potrieme džemom a polejeme čokoládovou polevou.  
 
Srnčí chrbát – orechový 
 

6 vajec, 20 dkg Hery, 10 dkg práškového cukru, 10 dkg kryštálového cukru, 18 dkg 
sekaných orechov, 9 dkg strúhanky, trocha rumu, 1 vanilkový cukor, 1 prášok do 
pečiva, 1 polievková lyžica kakaa, trochu hrozienok. 
Žĺtky, práškový cukor a tuk dobre vyšľaháme, primiešame tuhý sneh vyšľahaný 
z bielkov a kryštálového cukru, postupne pridávame na hrubšie nasekané orechy, 
strúhanku, rum, vanilkový cukor, prášok do pečiva, kakao, hrozienka, opatrne 
premiešame, rozdelíme do dvoch foriem na srnčí chrbát vyložených papierom 
a upečieme. Vychladnutý vyklopíme, potrieme džemom a polejeme čokoládovou 
polevou. 

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 
 
Dnes sa budeme venovať vianočnej literárnej tvorbe z nášho 

niekdajšieho detského redaktorského pera... 
 
Maňa – 20.12.1997 
 
Ako vyzerajú Vianoce u nás? 
 
Ak 23. decembra vôbec zaspíme, tak 24. 

decembra sa zobudíme skoro ráno. Maťka 
ako prvé povie: „Dnes sú Vianoce!“ A už 
skáčeme po celej izbe hore – dole a voláme: 
„Hurá, sú Vianoce!“  
Potom si ešte hodinku aj dve počkáme, 

kým sa zobudí maminka a ocko (vstávame 
predsa skoro, veď kto by mohol spať). 
Medzitým nezabudneme poobdivovať všetky 
tri stromčeky (náš, starkin a náš – detský). 
Lenže čas sa do večera strašne pomaly 

vlečie a už nevieme, čo máme robiť: či stáť, 
či sedieť, či pozerať televíziu, a tak si 
vyrazíme na vianočnú sánkovačku. Ani tá 
však netrvá dlho. Nikomu sa už nechce liezť 
do kopca. A tak ideme domov. 
Prišli sme práve včas! Starká už vyberá z rúry prvé čerstvučko upečené biaľoše, 

ktoré s chuťou zjeme ako vianočný obed. 
Potom vybehneme hore, zavrieme sa v obývačke a precvičíme si vianočný 

program. Pred štvrtou tam ešte raz vbehnem a položím svoj darčeky pod stromček. 
O štvrtej sa obývačka zamkne a už do nej nik nevchádza. Snažíme sa síce cez 

kľúčovú dierku zistiť, či už chodil Ježiško, vidíme však len stôl. A tak bežíme dole 
a starkej pomôžeme s prestieraním. 
O šiestej zasvietime stromček a sviečky na stole a modlitbou Anjel Pána začneme 

slávnostnú štedrovečernú hostinu. 
A naše štedrovečerné menu? Najprv oblátky s medom a cesnakom, potom 

nasleduje mliečna polievka, hrachová kaša, kapustnica, kapor so zemiakovým 
šalátom a kto ešte vládze, dá si aj koláče.  
Po večeri nasleduje program, cez ktorý maminka a starká umývajú riad. Po 

programe im ideme pomáhať. Potom sa nedočkavo postavíme na schody a čakáme 
na starkú, ktorá je ako každý rok posledná. 
O chvíľu už kráčame hore a vstúpime do obývačky, kde žiari stromček a pod ním 

sú darčeky, v ktorých si každý niečo nájde. Tak toto sú naše Vianoce. A vaše? 
 

Petra Humajová (vtedy 12 rokov) 
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Maňa – 23.12.2000 
 

Vianočné prekvapenie 
 

Mamička a Jurko boli veľmi chudobní. Nemali ani vianočný stromček. „Ale s tým 
musím  niečo urobiť!“ povedala si ich suseda Katka. Hneď zavolala svoju kamarátku 
Veroniku. Išli na trh a tam pomáhali starému ujovi, ktorý predával vianočné 
stromčeky. Veronika predávala malé stromčeky a Katka pomáhala starému ujovi 
predávať veľké stromčeky. Už bol večer. Malé stromčeky sa všetky predali. Zostali 
len veľké. Veronika a Katka nakúpili darčeky. Nie pre nich, ale pre Jurka a jeho 
mamičku. Kúpili aj stromček. Jurko a mamička už teda mali stromček aj darčeky. 
Katka a Veronika spravili dobrý skutok. 

Martinka Humajová (vtedy 9 rokov) 
Maňa – 23.12.2001 
 
Ako sa skamarátil 

stromček s darčekmi 
 
Bol Štedrý večer. Deti sa 

hrali pri stromčeku až 
dovtedy, kým ich rodičia 
nezavolali, že idú večerať. 
Darčeky už boli pripravené 
a mamička čakala, kým 
deti odídu, aby ich mohla dať pod stromček. Potom aj ona odišla večerať.  
Stromček bol veľmi smutný. Darčeky sa ho opýtali: „Prečo sa neraduješ tak, ako 

všetci ostatní?“  
Stromček odpovedal: „Lebo nemám žiadnych priateľov. Som celý rok zavretý v 

skrini a vyťahujú ma až na Vianoce. Potom na mňa dajú ťažké gule a salónky. 
Každý rok sú tu iné darčeky a keď sa aj s nejakými skamarátim, o chvíľu sú preč. 
Po Vianociach sa deti hneď na mňa vrhnú a jedia zo mňa salónky. No aspoň sa mi 
trochu uľaví. Potom ma však rozoberú a zase som uložený v krabici v skrini.“ 
„My, darčeky, to máme tiež zlé! Deti sa radujú, keď nás dostanú, a potom sme už 

iba v  kúte. Chvíľu sa s nami hrajú, no neskôr ich to omrzí. Vieš čo? Keď sa s nami 
deti prestanú hrať, prídeme za tebou. Môžeme sa spolu kamarátiť! Čo na to 
povieš?“ 
„Súhlasím, darčeky, budeme nerozluční kamaráti!“ A týmito slovami sa končí náš 

príbeh... 
Martinka Humajová (vtedy 10 rokov) 
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Do električky vstúpi revízor a vidí, 
ako Cigánka bije svoje dieťa.  
- Čo to robíte, prečo ho bijete ?! - 
pýta sa revízor.  
- Lotor jeden, pred chvíľou mi 
prehltol lístok! 

☺ 

Vo výťahu stojí upratovačka. Na 
prvom poschodí nastúpi mladá, 
zjavne bohatá dáma, strekne na 
seba voňavku a a rogantne 
poznamená: 
- Chanel No. 5. Londýn, 50 eur za 
mililiter. 
Na druhom poschodí nastúpi mladá 
herečka, tiež zjavne bohatá, strekne 
na seba voňavku, pozrie sa na 
obidve a povie:  
- Gucci Romance. Peking, 100 eur za 
mililiter. 
Na treťom poschodí upratovačka 
vystúpi, nahlas si uľaví a povie:  
- Lidl - brokolica. Ružomberok, 50 
centov za kus. 

☺ 

Psych iater  sprevádza hosťa 
nemocnicou. 
- Toto je izba pre automobilových 
bláznov. 
- Ale veď tu nikto nie je... 
- Omyl! Všetci sú pod posteľami a 
opravujú. 

☺ 

Stretnú sa dvaja kamaráti po rokoch 
a jeden sa pýta druhého: 
- Počuj, na čo zomrela tvoja žena? 
- Čo ja viem? Ja neviem ani to, na čo 
žila.  

☺ 

Hosť zavolá vrchného a sťažuje sa 
mu:  

- Tá fašírka je strašne tvrdá! 
Vrchný mu odpovedá: 
- Máme málo psov, meliem aj s 
búdami. 

☺ 

Aký je rozdiel medzi pripínačkou a 
koňom? 
Na koňa vyskočíš a sadneš si. Na 
pripínačku si sadneš a vyskočíš. 

☺ 

V reštaurácii si hosť rozkazuje:  
- Pán čašník, prosím si jeden chlebík. 
Ale dávajte pozor! Odkrojený chlieb 
nech je hrubý 1cm a potrite ho 10 g 
masla, šunka nech nie je mastná a 
nech je z dvoch kúskov po 30g a 
pridajte 4 kúsky párky v priemere 
každej po 4cm.  
- Rozumiem pane, ale musíte 
zaplatiť dopredu.  
- No dobre, a koľko?  
- 60 korún, ale dávajte pozor! Musia 
to byť 3 dvadsaťkorunáčky z 
minulého roka a čísla série sa musia 
končiť na 77. 

☺ 

V kláštore býval istý mních, ktorý aj 
na najbanálnejšiu vec vedel 
zacitovať niečo z Písma. Gvardián to 
považoval za zneuctenie, a tak musel 
mních kľačať s prázdnym tanierom 
pri obede, kým ostatní jedli. Dvere 
do refektára boli otvorené a dnu 
vošiel oslík. Začal oňuchávať jedlo 
na stole. Prirodzene, bratia ho bili a 
odháňali. Tu povedal gvardián:  
- Ak aj na toto budeš vedieť čosi 
zacitovať, môžeš s nami jesť! 
 Mních povedal:  
- Medzi vlastných prišiel a vlastní ho 
nepoznali. 
 

 


