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Novinky z rodinky 
 

Od 29. júla do 5. augusta bola rodina Humajová z Necpál na dovolenke v hoteli 
Zdravotník v Dubovici (východné Slovensko). Voľné chvíle im spríjemňoval bazén 
a posilovňa v hoteli, či prechádzky v prírode. 2.augusta na večernej diskotéke poblahoželal 
pán riaditeľ Martinke k narodeninám. Humajovci počas dovolenky navštívili i Prešov, 
Mariánsku horu v Levoči a Spišský hrad. 

 

20.augusta boli v Brezanoch hody. Zábava sa, ako už tradične, uskutočnila „pod 
vrbičkami“. Hodovníci si zatancovali pri tónoch skupiny Nominácia. 

 

Od septembra začal Dominik Florián chodiť do škôlky. Svoje prvé dojmy z nej 
zhodnotil otázkou: „Prečo musím ísť do škôlky, keď doma je tak veselo?“ 

 

Na jeseň odišla Stanka Mečiarová pracovať do Francúzska. Býva v blízkosti svojej 
sestry Katky. Robí tlmočníčku istej prievidzskej firme obchodujúcej s drevom. 

 

V októbri kúpil Peter Petráš ml. v Bratislave nové efekty pre skupinu Necpalanka. 
O ich kvalite sa určite budete môcť v budúcnosti presvedčiť či už na svadbách, plesoch, 
alebo zábavách. 

 

19. októbra hrali Martinka a Petra Humajové na koncerte v ĽŠU Ladislava Stančeka. 
Martinka hrala skladby Rozprávka a Dievčatko tancuje a Petra zahrala Love story. 

 

3. novembra vyhrala Martinka Humajová školské kolo súťaže v prednese kresťanskej 
poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha“. Prednášala rozprávku od pátra Jána Lichtnera: 
Rozprávka o tatranských štítoch. Prvé miesto vyhrala aj jej spolužiačka Natálka Pikulíková, 
ktorá recitovala báseň od Milana Rúfusa Deti a dúha. Obe dievčatá cestovali 21. novembra 
do Žarnovice na krajské kolo, ktoré tiež vyhrali. A tak postúpili do celoslovenského kola, 
ktoré sa uskutočnilo v Žiline, v sobotu 2. decembra. Cestovali tam autobusom. Z Nitry ich 
prišiel povzbudiť aj páter Ján Lichtner. Natálka sa však teraz už neumiestnila. Martinka 
získala tretie miesto. Tým, že tak výborne obstáli, urobili česť nielen svojej škole 
a Prievidzi, ale aj pani učiteľke Marcele Lenhartovej, ktorá ich na súťaž pripravila. 

 

V nedeľu, 12. novembra, mala pri príležitosti 50. výročia vzniku v novom kultúrnom 
dome v Kanianke koncert dychovka Maguranka a detská dychovka Maguranka junior. Od 
septembra v nej hrá aj Martin Humaj, ktorý však na tomto koncerte neúčinkoval, lebo si 
zlomil prst. Odzneli tu slovenské a americké ľudové piesne, ba aj mexická serenáda. 
 

V ten istý deň nahrával detský spevácky zbor Rosnička v piaristickom kostole svoje 
prvé CD. Nahral im ho páter Ján Lichtner. Martinka Humajová na ňom dokonca spieva 
sólo – v piesni Kráľovská pesnička. 
 

19. novembra vystupoval na súťaži Krištáľová váza v Zemianskych Kostoľanoch Robo 
Kazík. Na súťaži spieval aj Miroslav Mičky. Žiaľ, nevyhral žiadnu cenu. Prvú cenu získala 
Hanka Mešinová, ktorá chodí do speváckeho zboru Úsmev. Po skončení súťaže išla Janka 
Petrášová od Roba Kazíka vypýtať autogram pre Maťku Humajovú. Maťka mu totiž pred  
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niekoľkými rokmi na hodoch v Brezanoch dala 2 Sk (počas piesne vyšla na javisko). 
Známy spevák si na ňu pamätal a okrem autogramu jej poslal aj svoju najnovšiu kazetu. 
 

V stredu, 22. novembra, mali prváci z Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi spolu 
s Petrou Humajovou a Silviou Petrášovou imatrikulačky. Už ráno pri príchode do školy ich 
vítali dvere polepené toaletným papierom a odkaz, že kľúče sú v septime. Keď sa dostali do 
triedy, lavice boli vyložené na skriniach, stoličky nahádzané na jednu kopu a stredom triedy 
sa ťahal špagát so slučkami na obesenie z toaletného papiera. Na tabuli bol nápis: „Použiť 
len v prípade potreby.“ Program pokračoval poobede v Dome kultúry. Po rôznych 
scénkach a tombole nasledovala diskotéka. 
 

Dňa 25. novembra sa vo Veľkej Lehôtke uskutočnil festival Mladí mladým. Pred 
programom bola v miestnom kostole omša, ktorú slúžil biskup Rudolf Baláž.  Spieval na 
nej zbor Impulz.  Potom sa všetci presunuli do kultúrneho domu, kde sa už na svoje 
vystúpenie chystal detský zbor Rosnička. Na scénu ďalej nastúpili Trosky z piaristického 
kostola, kde spieva aj Silvia Petrášová. Bolo to ich prvé „verejné“ vystúpenie a zožali 
veľký potlesk. Na festivale sa zúčastnili aj zbory ako Skalkáči, Nádej, Bartolomejčatá, 
Dominik a celé to ukončila kresťanská skupina Spray hymnou tohtoročného stretnutia 
mládeže v Ríme. 
 

V novembri si Milan Petráš kúpil auto značky Favorit. Dúfame, že jeho majiteľovi 
bude dlho a dobre slúžiť. 
 

Piatok, 1.decembra, mala trieda IV.B z TIS chemickej v Novákoch stužkovú slávnosť 
v novovystavanom kultúrnom dome v Kanianke. K tejto triede neodmysliteľne patrí aj 
Veronika Petrášová, hlavná iniciátorka programu. O hudbu sa postarala hudobná skupina 
Necpalanka a DJ Pavol Páleš. Na stužkovej sa zúčastnila aj Silvia Petrášová a Alžbeta 
Karpišová, ktoré mali za úlohu uviesť rodičov na sálu, hospodáriť so zásobami vína, 
osvetliť sálu a čítať mená pri odovzdávaní stužiek. Všetci sa výborne zabavili na programe, 
v ktorom vystupovali študenti ako Spice Girls, Backstreet Boys, Loo Bega, či v scénkach 
Slunce, seno a pár facek, Pomáda,... Každý mal možnosť dosýta sa najesť, napiť 
a vytancovať. O 4.00 hod. dal Peter Petráš ml. pristaviť autobus, ktorý zabávajúcich sa ľudí 
bezpečne dopravil domov. Niektorí sa však ostali zabávať až do piatej hodiny ráno.  
 

5. decembra navštívil Humajovcov, Petrášovcov, Marienku Mečiarovú a Pálešovcov 
Mikuláš alias Silvia  a čert Lucifer alias Veronika Petrášová. Čertisko každého zašpinil 
a pripomenul „hriechy“. Od Mikuláša dostali všetci darčeky. 
 

Na Mikuláša, 6.decembra, bolo u Floriánovcov v Brne veselo. Ich mladší syn Marek 
oslávil totiž svoje prvé narodeniny. 
 

Oslavovalo sa aj u Milana Petráša. 7.decembra sa dožil 45 rokov. 
 

V piatok, 8. decembra, bol za diakona vysvätený Stanislav Šimkovič, rodák 
z Prievidze. Na jeho vysviacku do Trenčína cestoval aj Martin Humaj. 

Silvia Petrášová a Petra Humajová 
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RODINNÝ VÝLET 2000RODINNÝ VÝLET 2000RODINNÝ VÝLET 2000RODINNÝ VÝLET 2000    
 

 Členovia našej rodiny veľmi dobre vedia, čo je to „rodinný výlet“. A tí, 
ktorí to nevedia, tým prezradím – celé to má na svedomí Peter Petráš (ml.). 
Každý rok zabezpečí autobus, navrhne trasu výletu a potom sa už len stačí 
rýchlo prihlásiť. Zdôrazňujem „rýchlo“, lebo záujem o tento výlet je 
naozaj veľký. Je to totiž možnosť, ako stráviť jeden deň spolu. Spolu 
s celou rodinou. Takto sme už navštívili Terchovú, Jánošíkove diery, 
Demänovskú jaskyňu, Pribylinu, Vlkolínec, Oravu... 

Tento rok sme sa znova vybrali objavovať krásy nášho rodného 
Slovenska. 12. augusta presne o siedmej hodine ráno naštartoval náš 
autobus a my sme v ňom sedeli plní očakávania. Cesta plynula rýchlo. Ani 
sme sa nenazdali a už sme boli v Banskej Bystrici. Všetci sme si čo-to 
pokúpili v obrovskom obchodnom dome Tesco a vybrali sme sa ďalej. 
Zastavili sme sa v motoreste v Nemeckej. Mnohí chlapi si kúpili pivo, na 
ktoré sa tešili už od skorého rána. Naša rodinná kapela Necpalanka 
nezaháľala. Bubny, harmonika, trúbka, raz, dva, tri a ide sa na to! My 
ostatní sme spievali jedna radosť, ale onedlho sme sa znova pobrali ďalej. 
Spievaniu však nebol koniec. Len čo sme dorazili do dedinky Šumiac, 
Necpalanka rozložila svoje nástroje v pravej dedinskej zadymenej krčme. 
Nepobudli sme tam dlho, pretože sme sa ponáhľali k nášmu vytúženému 
cieľu – Štrbskému plesu vo Vysokých Tatrách. Zábavy sme však ešte stále 
nemali dosť. A tak nám Peter Petráš ml., Kamil Petráš a Roderik Weisabell 
dokázali, že vedia hrať, na ústnych harmonikách a gitare. Tentoraz to boli 
známe moderné piesne, čo nás veľmi potešilo. Nedali sme sa dlho prosiť 
a už sme spievali: „Hello, Mary Lou...“ Čoskoro nás už vítali tatranské 
štíty. Počasie bolo ako na objednávku. Svietilo slnko, bolo teplo a Štrbské 
pleso sa trblietalo pod žiarou slnečných lúčov. Keď sme sa dosýtosti 
vynadívali na naše veľhory, nadýchali čerstvého vzduchu a poobdivovali 
okolitú prírodu, vybrali sme sa domov. Na diaľnici pri Liptovskom 
Mikuláši sa nám však stalo to, čo nik nečakal. Pokazil sa autobus. Ani po 
viacerých pokusoch sa ho nepodarilo opraviť. A tak sme museli počkať na 
ďalší autobus z Prievidze. Vyčkávanie ospalým a unaveným účastníkom 
výletu „spríjemňovala“ divoká hudba, ktorá sa ozývala pravdepodobne 
z nejakej diskotéky v meste. Naozaj to nebol štýl, ktorý by sa niekomu 
z nás páčil. Ale čo sme už mali robiť? 

Pred polnocou sme sa konečne dostali domov. Ale ani pokazený autobus 
nám nemohol zničiť krásne dojmy z tohto výletu. A na budúci rok 
pôjdeme určite znova. A vy? 
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Posledná návštevníčka 
 

  Stalo sa to v Betleheme pred svitaním. Hviezda práve zmizla. Posledný 
pútnik už odišiel z maštale. Panna Mária urovnala slamu v jasliach. 
Dieťatko bude môcť konečne zaspať.  

  Zrazu sa tichučko pootvorili dvere, akoby to ani nebola ruka, ktorá ich 
potlačila, ale skôr nejaký dych. Na prahu sa objavila akási žena oblečená 
do handier a mala taký starý a vrásčitý výzor, že na jej tvári, ktorá mala 
farbu ako hlina, aj ústa pripomínali skôr ďalšiu vrásku. 

  Keď ju Panna Mária uvidela, vydesila sa. Oslík a vôl pokojne prežúvali 
slamu a dívali sa, ako keby ju odjakživa poznali. Mária z nej nespúšťala 
oči, každý ženin krok sa jej zdal dlhý ako storočie. 

  Starena sa pomaly približovala k jasličkám. Chlapček zrazu otvoril oči. 
Panna Mária si všimla, že oči tej ženy a dieťaťa sú také isté, vyžaruje 

z nich rovnaká nádej. 
  V tej chvíli sa starena naklonila nad 

otep slamy. Rukou siahla do spleti 
handier, čo mala na sebe, po niečom, čo 

zrejme nemohla nájsť celé roky. A zas 
aj to hľadanie nemalo konca – kraja. 
Mária hľadela na ňu stále s rovnakým 
nepokojom. Konečne po dlhom 
hľadaní starena vylovila zo záhybov 
svojho čudného výstroja predmet 
a skrytý v dlani ho odovzdala dieťaťu. 

  Aký darček to asi priniesla po 
všetkých tých daroch pastierov? Mária 
nestačila zazrieť, odkiaľ tá žena 

prichádza. Videla len jej chrbát, zohnutý starobou, ako sa ešte viac nakláňa 
nad kolísku dieťaťa. 

  A zas to veľmi dlho trvalo. Potom sa starena vzpriamila, akoby zbavená 
velikánskej ťarchy, ktorá ju ťahala až dosiaľ k zemi. Ramená už nemala 
zhrbené, hlavou dosahovala skoro až po doskovú strechu a jej obličaj 
znova nadobudol mladistvý výzor. Odstúpila od jasličiek a obrátila sa  
k dverám, aby zas zmizla v temnote, odkiaľ prišla. 

   Až teraz sa Márii podarilo uvidieť, aký tajomný dar to niesla. Eva – 
lebo to bola ona – dala dieťaťu do ručičiek malé červené jabĺčko. Bolo to 
jablko prvotného hriechu. 

  A to červené jabĺčko žiarilo v ručičkách novorodeniatka ako glóbus 
nového sveta, ktorý sa zrodil spolu s týmto dieťaťom. 
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ČO BY STE SI CHCELI NÁJSŤ POD VIANOČNÝM 
STROMČEKOM? 

 

PETRA HUMAJOVÁ: Nejakú knihu, ale stačí mi aj jabĺčko a hruška. 
MARTIN HUMAJ: Chcel by som skateboard, ale vyzerá to tak, že dostanem len 
jabĺčko a hrušku. 
MARTINA HUMAJOVÁ: Kazetu od Thalie ( Rosalindy), ale asi dostanem iba 
jabĺčko a hrušku. 
EVA HUMAJOVÁ: Potrebovala by som sviatočnú kabelku na ples, ale tento rok 
to vyzerá len na jabĺčko a hrušku. 
JOZEF HUMAJ: Rifle, ale stačí mi jabĺčko a hruška. 
FILKA PETRÁŠOVÁ: Pokoj, šťastie a radosť pre všetkých. 
PETER PETRÁŠ (ST.): Cukríky. 
VERONIKA PETRÁŠOVÁ: Nejaké super auto – mercedes, kamión s pekným 
vodičom a ešte veľa, veľa iného... 
SILVIA PETRÁŠOVÁ: Volejbalovú loptu. A čo by som tak ešte chcela? Viem, že 
sa to nedá uskutočniť, ale chcela by som, aby tu, v Necpaloch, bolo nejaké 
volejbalové ihrisko alebo telocvičňa. 
PETER PETRÁŠ (ML.): Všetko, čím by som naplnil 
očakávania ostatných. 
ERIKA PETRÁŠOVÁ: Zdravie, lásku, sedaciu súpravu, 
hrnce a všeličo iné. 
BOŽKA HUMAJOVÁ: Veľa, veľa lásky od všetkých. 
PETER CHUDÝ (ST.): Ja mám všetko. 
MONIKA CHUDÁ: Čižmičky, lebo už ma tlačia 
topánky, už sa teším, keď si pod stromčekom nájdem 
nové. 
MAŤKO CHUDÝ: Nič. 
PEŤKO CHUDÝ: Škrečka. 
TOMÁŠ MEČIAR: Nejaký darček. 
MONIKA GÚČIKOVÁ (ST.): Voňavku. 
BETKA GÚČIKOVÁ: Pravú bábiku Barbie. 
VLADIMÍR GÚČIK: Vreckový nožík. 
MARIANKA GÚČIKOVÁ: Štvorkolieskové 
korčule. 
DOMINIKA KOŠTIALIKOVÁ: Zvieratko. 
MAŤKO KOŠTIALIK: Veľké požiarnické 
auto. 
ĽUDMILA KOŠTIALIKOVÁ: Zdravie pre celú rodinu a Božie požehnanie do 
nového roka. 
ĽUDKO KOŠTIALIK: Aby ste boli lepší. 

Martinka Humajová 
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Rozprávka vianočná 
 
   Dni okolo zimného slnovratu bývajú krátke, noci zase 
dlhé  - ožiarené jasným mesiačikom. Je to čas, keď sú si 
ľudia akísi bližší. Potrebujú viac jeden druhého. Akoby to 
vyjadroval aj mesiačik, ktorý v týchto dňoch plným priehrštím 
prijíma slnečné lúče a darúva ich všetkým nám – a zároveň každému 
jednotlivo. Je to naozaj prekrásny čas... 
   Práve v tento čas – v jednom byte a v jednej obývačke – sedeli za stolom dvaja 
malí ľudia. On – chlapček – nemal viac ako 11 rokov a ono – dievčatko – ešte 
veľmi maličké, akurát dnes má 3 roky. Darmo pozeráme po izbe, nikto z ľudí tam 
viac nie je... V kúte stojí stromček – prekrásna jedlička – to im darovala susedka. 
Teraz je vyzdobená a zádumčivo vrhá farebné bodky, ktoré zvláštnym spôsobom 
prizdobujú celú miestnosť. Pod stromčekom sú i malé balíčky. Ale nerozbalené... 
Zdá sa, že príliš nelákajú... Na stole je jedlo, no akosi im nechutí. Jedlo je dobré, 
veď je od starkej – ale nejde to. 
   Miriamka je smutná – áno, Miriamka – tak sa volá dievčatko a Rastislav je 
zamyslený... Čo sa asi deje v týchto dvoch maličkých bytostiach? To naozaj nikto 
z nás nemôže vedieť – predsa však... sme v rozprávke – a tu je možné aj to, čo 
obyčajne možné nie je. Priložme si k srdcu čarovnú kryštáľovú guľu! Aké má 
nádherné bublinky! Teraz vidíme srdcom  - a tým prenikneme i do sŕdc našich 
maličkých priateľov... 
   Sú to brat a sestrička. Majú sa preveľmi radi. Čo to vidíme? 

Miriamka si čosi predstavuje. Je to mamička, mamičkina 
tvár... „Mamička, prečo nie si tu – pri nás? Veď my ťa 
potrebujeme. Vedeli by sme ťa mať veľmi, veľmi radi...“ No 

tvár sa rozplýva a mizne v plameni troch sviečok, horiacich na 
neveľkej torte... 
   A Rastislav? Aj jemu sa vynára predstava – 
predstavuje si otca. Pozná ho. Občas ho vidí, ale to 
všetko trvá pomerne krátko... Rastislav teraz pozerá na 

svoju malú sestričku. Po chvíľke tíško vraví: „Miriamka, 
nebuď smutná. Ja sa starám a postarám sa o teba. Vieš, veľmi ťa mám rád...“ 
Miriamka zdvihla zrak a jej očká sa stretli s jeho. Usmievala sa trošíčku. Veľa 
veciam nerozumie, ale teraz chápe a rozumie... 
   V noci sa obom sníva podobný sen. Ten sen sa nedá vyrozprávať, ale niektoré 
slová z neho tak veľmi vystupujú: 

RODINA, OTEC, MAMIČKA, LÁSKA, 
VIANOCE, SVET, SESTRIČKA, BRAČEK... 

   Ten, ktorý je Darcom Života, v tichu pozerá na týchto dvoch maličkých ľudí 
a dobre vie – koľko sily im musí darovať, aby raz dokázali z týchto nepospájaných 
slov – napísať vo svojom živote...ZMYSLUPLNÚ VETU... 

P. Ján Lichtner, Sch. P.  
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VEDELI STE O PRIEVIDZI?  
 

Prievidza vznikla a rozvíjala sa v prostredí, ktoré svojou polohou a klimatickými 
podmienkami bolo vždy výhodné pre usadenie človeka. Ojedinelé aj hromadné 
archeologické nálezy nám potvrdzujú, že človek tu žil už v diluviálnej dobe, 
v dobe kamennej, bronzovej i železnej. Opevnenia haltštatského pôvodu pri toku 
Nitry a Turca sú dôkazom toho, že v kraji prúdil intenzívny život dávno pred 
príchodom Slovanov do dunajskej kotliny. 
   Prievidza vznikla na živnej pôde slovanského osídlenia kraja. Presný čas tohto 
osídlenia nepoznáme. Slovania však žili na tomto území už dávno pred obdobím 
veľkomoravskej ríše a boli živý organizmom nitrianskeho kniežatstva v časoch 
Veľkej Moravy. 
   Základom ekonomiky bolo poľnohospodárstvo, v ktorom hlavnú úlohu mal chov 
dobytka a pastvinárstvo. Pastvinárstvo vytvorilo potrebu remesiel, ktoré spracúvali 
kože, rohoviny, mäso a mliečne výrobky. Tunajší ľud vynikal v remeselnej 
výrobe. Dokazujú to dechtárske jamy nájdené v Bojniciach a v Koši, ktorých 
kapacita presahovala miestny dopyt. S remeslami bol spojený obchod, ktorý 
zachádzal za rámec vnútorného trhu – do zahraničia. Naznačuje to veľká 
obchodná cesta  do Povislia. Kraj si však nebol sebestačný v produkcii obilnín. 
Musel ich teda získavať výmenou za remeselné výrobky alebo kúpou zo zisku. 
   Prvými občinami na tomto území boli Šimonovany, Skačany, Vestenice, Račice, 
Diviaky, Osľany, Horné Kostoľany, Nováky, Prievidza, Bojnice a Pravenec. Práve 
z týchto centier sa časom vyvinuli mestá. 
   Prievidzská občina siahala v poriečí Prievidze ( dnešnej Handlovky ) 
k Handlovej a na ľavom brehu Nitry od Nedožier – Brezian cez Necpaly a Koš ku 
Sebedražiu a Cígľu. Meno dostala pravdepodobne podľa súkromníka, ktorý ju 
vlastnil najneskôr v 10. storočí. Archaický ( zastaralý ) tvar názvu je starší ako 
prvá písomná zmienka z roku 1 113. Pôvodné meno Prievidze je z čias prvého 
styku s Maďarmi – pred zmenou „ď na dz“. 
   Prvá písomná zmienka  o Prievidzi pochádza teda zo súpisu majetkov 
zoborského opátstva z roku 1 113. V Prievidzi bol postavený aj hrad, ktorý bol 
centrom prievidzského špánstvo. Stál na pravom brehu riečky Prievidze, na 
Mariánskom vŕšku v priestore, kde stojí mariánsky kostol ( ktorý bol súčasťou 
hradu ). Posledná písomná správa o hrade je z roku 1 321 a hovorí, že kráľovský 
prívrženec župan Omodej hneď po smrti  Matúša Čáka Trenčianskeho vrátil hrad 
kráľovi. Kráľ Karol Róbert menoval za špána Bojníc a Prievidze bána Gileta. 
Takto bolo prievidzské a bojnické špánstvo spojené v jedno. Tento stav netrval 
dlho. Niekedy po roku 1321 ( asi po Giletovej smrti ) povýšil kráľ Prievidzu na 
mesto s tešínskym ( žilinským ) právom, zrušil prievidzské špánstvo a súčasne 
nechal opustený aj prievidzský hrad. Z vlastníctva prievidzského hradu prešli 
v tom čase Necpaly do súkromných rúk istého Morana. Vnuk Morana, Ján, si 
pribral rodinný predikát ( šľachtický titul) po mene obce – „de Necpal“. 
   Prievidzský hrad a prievidzské špánstvo plnili veľmi významnú úlohu. Dokazuje 
to aj dôležitá križovatka ciest – na pomerne malom obvode Prievidze tu museli 
kráľovské majetky zaviesť až tri mýta. 
   Ak chcete vedieť o histórii Prievidze viac, môžete si prečítať knihu od Mikuláša 
Mišíka: Prievidza, podľa ktorej bol spracovaný aj tento článok. 

Petra Humajová  
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Pomaranč pre sirotu 
 

   Ako malý chlapec som stratil rodičov a deväťročného ma dali do sirotinca 
v blízkosti Londýna. Bolo tam horšie ako vo väzení. Štrnásť hodín denne sme 

museli striedavo pracovať v záhrade, v kuchyni, v maštali a na 
poli. Nepoznali sme nijakú zmenu a za celý rok sme mali 
jediný voľný deň – bol to Štedrý deň. Vtedy dostal každý 
chlapec pomaranč. To bolo všetko. Nijaké sladkosti. Nijakú 
hračku. Ale aj pomaranč dostal iba ten chlapec, ktorý sa 
počas roku ničím neprevinil a vždy bol poslušný. Tento 

vianočný pomaranč stelesňoval túžbu celého roka.  
   Tak opäť boli Vianoce. Ale tieto Vianoce boli pre moje 

chlapčenské srdce takmer ako koniec sveta. Zatiaľ čo ostatní chlapci 
predstupovali pred otca sirotinca a každý dostal pomaranč, ja som musel stáť 
v kúte a prizerať sa . Bol to trest za to, že som jedného letného dňa chcel ujsť. 
Keď sa rozdali darčeky, ostatní chlapci sa mohli na dvore hrať. Ja som však musel 
ísť do spálne a celý deň ležať v posteli. Bol som smutný a hlboko zahanbený. 
Plakal som a nechcelo sa mi ani žiť. 
   Po chvíli som počul v izbe kroky. Nejaká ruka odtiahla prikrývku, pod ktorú 
som zaliezol. Pozrel som hore. Pri mojej posteli stál malý chlapec menom Viliam. 
V pravej ruke držal pomaranč a podával mi ho. Nechápal som, čo sa to robí. Kde 
sa vzal jeden pomaranč navyše? Striedavo som pozeral na Viliama a na pomaranč 
a nejasno som cítil, že čosi nie je celkom normálne. Odrazu som si uvedomil, že 
pomaranč už bol ošúpaný a keď som sa lepšie prizrel, bolo mi všetko jasné a slzy 
mi vhŕkli do očí. Vystrel som ruku, aby som si ho vzal a vtedy som si uvedomil, 
že ho musím pevne chytiť, aby sa nerozpadol. 
   Čo sa vlastne stalo? Desať chlapcov sa na dvore stretlo a dohodli sa, že aj ja 
dostanem na Vianoce svoj pomaranč. Tak každý z nich ošúpal polovicu svojho, 
odtrhol jeden mesiačik a tých desať oddelených mesiačikov starostlivo poskladali 
do nového, krásneho okrúhleho pomaranča. 
   Tento pomaranč bol najkrajším vianočným darom, aký som v živote dostal. 
Ukázal mi, ako vie pravé kamarátstvo potešiť. 

 

Múdrosti slávnych 
 

„Nehľadaj veľké bohatstvo, ale také, ktoré môžeš nadobudnúť spravodlivo, užiť 
striedmo, rozdať veselo a opustiť ho so spokojnou mysľou.“ 

                                                                        Francis Bacon 
„Ako môžeme očakávať, že iní ľudia udržia naše tajomstvo, ak sme my samotní 
neboli schopní zachovať si ho?“ 

                                 La Rochefoucauld  
„Charakter človeka je jeho osudom.“ 

                                               Herakleitos z Efezu 
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ROBO KAZÍK 
 

Pred istým časom som v mene celej redakcie časopisu Maňa poslala 
Robovi Kazíkovi list s blahoželaním k 1.miestu v kategórii spevák v Maňa 
- ankete. Zároveň som ho poprosila o rozhovor. Pevne som verila, že našej 
prosbe vyhovie. A stalo sa ! Vďaka tomu, že si Robo Kazík napriek 
množstvu práce našiel pre nás čas, môžete si prečítať rozhovor s ním. 
Podotýkam, že sme sa osobne nestretli. Odpovedal na moje otázky formou 
listu. Dúfam, že to všetci oceníte tak, ako my tu v redakcii. 

 
Aký vzťah máte k Vianociam? 

Ako k rodine. Sú to vzácne a 
neopakovateľné chvíle od môjho 
detstva až doposiaľ. V pokojnej 
atmosfére byť so svojími 
najdrahšími, radovať sa z každej 
maličkosti a byť všetci šťastní len 
preto, že sme spolu. 
Ktoré Vianoce boli pre vás 
najkrajšie? 

Keď som mal osem rokov, moju 
mamičku na Štedrý deň odviezli do 
pôrodnice. Veľmi som sa o ňu aj so 
starším bratom bál. Zostali sme 
s otcom sami, a tak sme sa pri 
vianočnom stromčeku večer všetci 
modlili za jej zdravie. O niekoľko 
hodín sme boli všetci veľmi šťastní, 
lebo Ježiško nám pod stromčekom 
daroval najmladšieho brata Jožka. 
Máte nejaké svoje obľúbené 
vianočné jedlo? 

Zo všetkých chodov mám najradšej opekance s makom... 
Dodržiavate na Vianoce tradície? Ak áno, aké? 

Každé Vianoce trávime spoločne aj s mojou mamičkou, ktorá už má 84 rokov. 
Tradície, na ktoré sa pamätám keď sme boli ešte ako malé deti, dodržiava moja 
mamička vlastne až dodnes. Je to tradičná večerná modlitba, oblátky s medom a 
cesnakom, rozkrájané jabĺčko, rozhádzanie orechov do všetkých kútov... Taktiež 
všetky omrvinky po štedrovečernej  
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večeri až do druhého dňa musia ostať na stole. Pri každom úkone 
pokojným hlasom vyslovuje tie najvznešenejšie slová. Slová vďaky 
a prosby Pánu Bohu. Sú to okamihy, ktoré sa mi každým rokom vrývajú 
viac a viac do pamäti. Želal by som si, aby v nej ostal každý okamih až 
navždy. 
Aký darček by ste tento rok najradšej dostali? 

Aby sa môj mladší syn Richard po dvoch mesiacoch zdravý vrátil zo 
Španielska domov a aby sme sa všetci stretli tak ako minulý rok. 
Existuje nejaká vec, pri pohľade na ktorú vás hneď napadne slovo 
Vianoce? 

V starom byte v Banskej Bystrici, kde momentálne máme štúdio, je 
zavesený prekrásny obraz. Je na ňom namaľovaný drevený domček so 
zasneženou strechou a blikajúcim svetielkom spoza malého okienka. 
V jeho okolí je prekrásna príroda s malou lesnou zverou. Aj keď je to 
zimný motív, vyžaruje z toho obrazu pokoj, harmónia, jednoduchosť 
a vznešenosť zároveň. Myslím si, že tam už zostane visieť navždy. 
Nahrali ste aj kazetu Vianoce, čiže máte určite rád koledy. Ktorá z nich 
je však taká vaša najobľúbenejšia a prečo? 

Všetky z nich sú pekné, ale snáď pieseň „Daj Boh šťastia tejto zemi“. 
Možno pre jej večnú aktuálnosť. 
Ako si predstavujete ideálne Vianoce? 

Tak, ako som to spomenul v predchádzajúcej odpovedi. 
Keby ste mohli, aký darček by ste dali všetkým ľuďom? 

Predovšetkým zdravie, aby chorí nemuseli trpieť, mier na zemi, aby 
nemuseli zomierať deti a nevinní ľudia, dostatok obživy pre všetkých. 
Dobro v tom najširšom zmysle slova, aby ľudia mohli šťastne žiť na zemi. 
A nielen ľudia, ale i stromy, kvety i zvieratá. 
Oslavujete príchod Nového roka radšej doma, alebo v spoločnosti? 

Vždy som mal doposiaľ služobné povinnosti, nebude tomu inak ani tento 
rok. Samozrejme, že radšej by som bol doma. 
A viete už ako ho oslávite tento rok? 

Ako som spomenul, pracovne. 
Ako ste spokojný s prvým miestom v Maňa - ankete? 

Byť umiestnený pred takými spevákmi ako Karel Gott, Paľo Habera, či 
Jožo Ráž je pre mňa naozaj veľkou poctou, za čo všetkým úprimne 
ďakujem. 
Chceli by ste niečo odkázať našim čitateľom? 

Chcel by som im zaželať v zdraví, šťastí a porozumení prežité Vianoce 
a radosť z každého dňa v roku 2 001. 
                                 Ďakujeme za rozhovor! 

Petra Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
 

4.december je d ňom...Odpoveď sa dozviete z osemsmerovky 

báj, bič, cencúľ, cín, črieda, dar, dezert, dobrota, guľa, hora, hríbik, 
hviezda, jahňa, kapor, kapustnica, koala, koleda, kolekcie, krasokorčuliar, 
krb, kukučka, lievance, lyže, ľad, mama, mrkva, mulica, oheň, ohňostroj, 
ozdoby, pivo, pole, pólo, potok, radosť, rodina, salónky, sane, sen, sieň, 
sláva, sneh, snehuliak, sob, sos, sova, sviečka, udiareň, vatra, vianočný 
stromček, víno, vône, vrana, vták, zima, zlato, zvonček 

 Petra Humajová, Silvia Petrášová, Andrea Sokolová 
 

Kto vie, odpovie 
1. Nezaklope, nezaprosí, cez okno sa v izbu nosí. 
2. Mladá je veľká, stará je malá. Čo je to? 
3. Prišiel k nám hosť, spravil nám most, bez sekery bez dláta, a predsa je pevný dosť. 
4. Visí to, nevie kde, bije to, nevie koho, ukazuje, nevie kam, počíta a nevie koľko. 
5. Na vode sa točí a predsa sa nenamočí. 
6. Bijú, režú, kopú ju, hore-dole prevracajú. Ona všetko trpí, znáša, ešte dobrom sa odpláca. 
7. Bez tela žije, bez jazyka hovorí, nedá sa  vidieť, však počuť ju vždy z hory. 
8. V lete máva kožuch hustý, v zime zas holý, pustý. 
9. Prečo kohút zatvára oči keď kikiríka? 
10. Aké veľké je číslo, ktorého tretina je jedna šestina? 
Správne odpovede: 1. Svetlo; 2. Sviečka; 3. Mráz; 4. Hodiny; 5. Vzdušný vír; 6. 
Zem; 7. Ozvena; 8. Strom; 9. Aby sliepky vedeli , že to vie naspamäť; 10. Jedna 
polovica. 
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A P N Ó R Ň S K B U C L E E N K
I A K L H O R A G Ú O I E H Ô A
V K Y O S M D A Ľ K E Č N O V Z



 

PRICHÁDZA ČAS VIANOČNÝ 
 

Štedrá večera 
   S Vianocami sa u nás neodmysliteľne viažu aj kadejaké dobroty. Cifrované 
perníčky, oblátky a med, vianočka, kapustnica, kapor, … Štedrovečerný stôl je 
svojou pestrosťou jedál symbolom hojnosti, darov, radosti a lásky, ktorú si ľudia 
preukazujú medzi sebou, najmä v rodine. Veď, či nepripomínajú Vianoce práve 
ten najväčší dar – lásku Boha k ľuďom?  
Tichá noc 
   Prím medzi vianočnými piesňami – nielen u nás – má iba jedna… Bolo to 
24.decembra 1818. Vtedajší pomocný duchovný Josef Mohr vo farnosti svätého 
Mikuláša v Obendorfe ( asi 13 km severne od rakúskeho Salzburgu) odovzdal 
organistovi Franzovi Xaverovi Gruberovi báseň s prosbou, aby na ňu 
skomponoval priliehavú melódiu. Ešte v ten istý večer Štedrý večer) bola v malej 
kaplnke s úspechom uvedená pieseň s názvom Stile Nacht – Tichá noc. 
Svätý Silvester 
   Svätý Silvester bol pápežom v rokoch 314 – 335. Počas jeho pontifikátu sa 
uskutočnil dôležitý Nicejský koncil. Jeho meno sa však stalo synonymom oslavy 
a „bláznenia“, pretože deň, kedy si naňho spomíname je práve posledným dňom 
starého roku a očakávaním príchodu nového roku. 
 
 

Prečo sneží? 
 

Mrak s dostatočne nízkou vnútornou teplotou sa svojej hmotnosti 
nemusí zbaviť len dažďom, ale aj nadýchanými snehovými 
vločkami. Stáva sa to preto, že voda v oblakoch sa neraz správa 
nezvyčajne. Pri veľmi nízkych teplotách sa kvapôčky v mrakoch 
často ochladia, a zostanú tekuté, hoci by podľa vlastnej teploty mali 
zamrznúť. Pri určitých podmienkach sa odchladené kvapôčky 
vyparia, para hneď zamrzne a premení sa na drobnučké kryštáliky 
ľadu. Keď na ne namrzne, dostatočné množstvo ďalších vodných pár, vzniknú 
snehové vločky.  

Hoci sa všetky kryštály snehu tvoria podľa šesťcípeho modelu, ich 
mnohotvárnosť je nekonečná. Najkrajšie sú jemné symetrické vločky podobné 
hviezdam. Ďalšie môžu mať tvar plochých šesťuholníkových tanierikov, ihlíc, 
stĺpčekov, pohárikov, cievok alebo aj nepravidelných telies.  

Tvary vločiek sa líšia podľa teploty a koncentrácie vlhkosti v ovzduší. 
Vzhľadom na kryštalickú štruktúru snehových vločiek tvorí 90 % ich objemu 
vzduch. Preto sneh dobre izoluje a tlmí zvuk. To však súčasne znamená, že obsah 
vody v 10 cm snehových zrážok zodpovedá iba 1 cm dažďa. No aj tak je sneh pre 
mnohé oblasti dôležitým zdrojom sladkej vody. Suché územia na západe USA sú 
veľmi závislé od jarného topenia snehu v Skalnatých horách. 
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TRAMPOTY SO ŠKREČKAMI 
 
   Začiatkom jesene začal môj brat Maťo čoraz  častejšie rozprávať o škrečkoch. 
A keď som sa  jedného dňa pozrela z okna na dvor, neverila som vlastným očiam! 
Napriek protestom celej rodiny si Maťo s Maťkou kúpili dvoch malých bielych 
škrečkov s červenými očami. 
   Spočiatku sa o nich starali vzorne. Ubytovali ich 
v komore, v klietke, ktorá mala pekných pár rôčkov. Zo 
spodu jej chýbali mriežky, ale Maťo s Maťkou si poradili. 
Obložili klietku starými špongiami. Škrečky si hoveli 
v kôpke sena a mali dostatok jedla i pitia. Maťo s Maťkou 
im totiž každú chvíľu niečo nosili a kontrolovali, či majú 
vodu. Maťo im dokonca z dreva zhlobil šmýkalu, aby sa nenudili. Tak to trvalo asi 
dva dni. Postupne sa ich záujem o škrečkov vytrácal a starosť o nich prešla na 
starkého. 
   Jedného dňa, keď ich starký ako zvyčajne prišiel nakŕmiť, boli preč! Špongie 
boli rozhryzené a rozhádzané po celej komore a škrečky nikde! Starký vedel, že sú 
určite ešte v komore, ale ani Maťova hlava plná kadejakých vynálezov nedokázala 
vyhútať, ako ich chytiť. Starký im teda dával na zem vo vrchnáčiku z výživového 
pohárika vodu a dumal, ako ich lapiť. Onedlho sa už škrečky nebáli a chodili sa 
napiť aj v starkého prítomnosti. Nakoniec im dal starký vodu do klietky a keď sa 
jeden z nich prišiel napiť, chytil ho. A tak isto aj druhého. Dal ich do vedra, aby 
znova neušli a celý deň majstroval v garáži novú klietku. Večer sme sa všetci išli 
pozrieť na výsledok jeho práce. Klietka sa už dala aj prenášať a deravé boky boli 
obité takými kusmi dreva, že by sa nimi škrečky  určite len tak neprehrýzli.  
   Starký si škrečky veľmi obľúbil. Keď ho starká nikde nemohla nájsť, vedela, že 
je v komore a pozoruje, ako škrečky jedia, spia, pijú, bijú sa, či škriabu po klietke. 
Dokonca keď mi prišiel časopis, v ktorom bolo písané o chove škrečkov, starký si 
tento článok asi trikrát prečítal a povedal mi, že škrečky majú radi jabĺčka. Na 
druhý deň sme sa išli na škrečkov pozrieť. V klietke už mali nastrúhané jablká, 
zjedená z toho bola asi len jedna desatina. Usúdili sme, že starký zle odhadol 
množstvo. Ale škrečky boli spokojné a v sene si robili zásoby - asi na horšie časy. 
   Jedného dňa škrečky znova ušli! Nikto nevie, či starký zle zavrel dvierka, alebo 
si nejako otvorili samé. Proste boli fuč! No starký už bol skúsenejší a jedného 
z nich zanedlho chytil do klietky. Ten druhý sa už však nedal! Pobehoval po 
komore hore - dole a hocikedy vyliezol aj starkému na bagandžu, ale chytiť ho 
nebolo možné. Až raz vbehol medzi dve vrecia. Starký dal z oboch strán ruky 
a škrečok skončil v klietke.  
   Teraz sú už dvierka klietky zatarasené tehlou. Veď starkému sa nechce škrečkov 
chytať aj po tretí raz! Či budú trampoty so škrečkami pokračovať, to nik nevie. 
Ale starký sa utešuje: „Veď v tom časopise bolo napísané, že žijú len dva aj pol 
roka!“ 

Petra Humajová 
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Mrav čie starosti 
 
Mravce ani zďaleka nie sú také usilovné, ako sa ľudia po stáročia domnievali. 
Tento drobný hmyz totiž pracuje len päť minút a potom si nájde tiché miestečko, 
kde ďalších 25 minút odpočíva. Nemeckí výskumníci zistili, že aj kráľovná 
kolónie mravcov nemá svojich poddaných absolútne pod kontrolou. Naopak, často 
je vraj „zatiahnutá do argumentácie“ s mravcami – robotníkmi.  
 
Lietajúce auto 
 
Lietajúce dopravné prostriedky, aké sme doteraz poznali len zo sci-fi filmov, 
môžu byť onedlho skutočnosťou. Americký úrad pre vesmírne lety NASA vyvinul 
v spolupráci s firmou Millenium Jet z kalifornského mesta Santa Clara 
jednomiestne lietajúce vozidlo, na ktoré sú všetky dopravné zápchy krátke. Čudo 
s názvom Solotrek Exo – Skeletor pripomína skôr kadernícke kreslo ako auto. 
Dosahuje maximálnu rýchlosť 130 km za hodinu a je schopné vzniesť sa do výšky 
3000 metrov. Jeho vývoj trval tri roky a firma naň vynaložila vyše milióna 
dolárov. Snáď jedinou nevýhodou nového dopravného prostriedku je vysoká 
spotreba, veď na 100 km „zožerie“ 11,5 litrov benzínu. 
 
Vysoká smetiarska 
 
Mestská rada v anglickom Salisbury sa rozhodla, že nevzdelaných smetiarov už vo 
svojich službách dlhšie trpieť nebude a rozhodla sa, že ich pošle do školy. 
Šokovaní chlapi, z ktorých väčšina ledva vychodila základnú školu, sa teraz musia 
povinne zapísať na večerný kurz manažmentu odpadu, ktorý organizuje miestna 
akadémia vzdelávania. A aby svoje nové povinnosti nebrali na ľahkú váhu, šéf 
sekcie technických služieb ich dôrazne upozornil, že záškolákom a zlým žiakom 
hrozí vyhadzovanie z práce. 
 
Knihomoľka 
 
Neuveriteľných 149 kníh prečítala počas letných prázdnin 6 – ročná Talianka 
Giulia Semiliaová z mestečka Legnano pri Miláne. Malá knihomoľka bola preto 
vyznamenaná ako „ superčitateľka za rok 1999“. Na druhom mieste sa v tejto 
neobvyklej kategórii umiestnila jej vrstovníčka, ktorá namiesto kúpania sa v mori 
prečítala tiež úctyhodných 67 kníh. Giulia – dnes už žiačka druhej triedy základnej 
školy, ktorá si vraj literatúru požičala z miestnej knižnice, najviac miluje 
rozprávky. Podľa vlastného vyjadrenia sa neusiluje o zápis do Guinnessovej knihy 
rekordov. Napriek „posadnutosti čítaním“ je vraj úplne normálne, veselé 
a samopašné dievča, ako ostatní jej vrstovníci. 
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Zimná modlitbička 
 
Aby bol briežik, 
na briežku sniežik,  
na sniežku sane,  
daj nám to, Pane! 
 
Zima je pre deti. 
Zima je biela 
ako tá dušička 
z detského čela. 
 
Daj deťom sniežika,  
daj bielym bielu.  
Daj radosť radosti, 
daj nám ju celú! 

Vianočná koleda 
 
V mestečku Betleme, 
v jasličkách na slame 
leží to dieťatko, 
na ktoré čakáme. 
 
Anjelik bez krídel, 
boží i človečí. 
Nikto ho nevidel, 
každý ho dosvedčí, 
darček mu nesie tam... 
 
A ja mu do diaľky 
srdiečko posielam 
namiesto hrkálky.       Milan Rúfus 

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
 

Vianočné vinšova čky 
Vinšujem vám Vianoce, 
 aby ste mali štyri ovce  
a tie štyri ovce štyri barany,  
to je kŕdeľ neslýchaný. 
 
Vinšujem smele  
všetkým vesele: 
sedliakom vrece 
plné na plece, 
pastierom kaše 
a kravám paše, 
sviniam žaludu, 
nech tučné budú. 

Vinšujem vám v tieto slávne sviatky, 
aby vám dal Pánboh šťastia, 
hojného božského požehnania: 
na poli úrodu, v dome príplodu, 
na statečku rozmnoženia,  
na dietečkách potešenia 
a vám všetkým dobrého zdravia. 
 
Vinšujem vám všetky vinše, 
na môj pravdu neviem inšie. 
 



    

Karamelové rezy 
 

Cesto: 6 vajec, 6 lyžíc kryštálového cukru, 1 lyžica kakaa, 5 lyžíc polohrubej 
múky, 1 prášok do pečiva, ½ dcl oleja. Bielka s cukrom vyšľaháme na tuhý sneh, 
pridáme olej, žĺtky a zľahka vmiešame múku s práškom do pečiva a kakao. Cesto 
rozotrieme na vymastený a vymúčený veľký rovný plech (ako na roládu) 
a upečieme. 

Krém: 1 l vody, 3 „zlaté klasy“, 13 dkg kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, 
2 lyžice kakaa, 7 bielkov. Väčšiu časť vody dáme variť, pridáme 7 dkg 
kryštálového cukru, vo zvyšnej vode rozmiešame „zlaté klasy“ a uvaríme krém. 
Ešte do horúceho rozmiešame tuhý sneh zo 7 bielkov a 6 dkg kryštálového cukru. 
Na upečený, vychladnutý plát natrieme polovicu bielej plnky, do druhej polovice 
primiešame kakao a opatrne natrieme na bielu plnku.  

Šľahačkový krém: 4 lyžice kryštálového cukru, 3 dcl mlieka, 2 práškové 
šľahačky. Cukor zkaramelizujeme, zalejeme mliekom a rozvaríme. Do 
vychladnutého pridáme práškové šľahačky, vyšľaháme, natrieme na tmavú plnku, 
na vrch postrúhame čokoládu. 
 

Juhoslovanský krémeš 
 

Cesto I.: 30 dkg hladkej múky, 25 dkg stuženého tuku, 11 lyžíc vody, štipka 
soli, trošku octu, vymiesime, necháme aspoň 2 hodiny alebo od večera do rána 
v chladničke, prekrojíme na poly, upečieme dva pláty. 

Cesto II.: 5 vajec, 20 dkg cukru, 4 lyžice polohrubej múky, 8 dkg orechov, 
1 prášok do pečiva, upečieme piškótový plát. 

Plnka: 6 ½ dcl mlieka, 2 „zlaté klasy“, 10 dkg cukru, 1 vanilkový cukor, 
uvaríme kašu, keď skoro vychladne, pridávame vymiešané maslo – 25 dkg, alebo 
„Heru“. Môžeme dochutiť rumom. 

Plníme:  1 plát lístkového cesta, polovicu krému, orechový plát, druhú polovicu 
krému, druhý lístkový plát. Miesto I. cesta môžeme použiť 1 balíček hotového 
lístkového cesta. 
 

Jablkový koláč – sypaný 
 

½ l polohrubej múky, ½ l kryštálového cukru, ½ l mletých orechov, 1 prášok do 
pečiva, 1 vanilkový cukor, všetko spolu dobre zmiešame a rozdelíme do 3 misiek. 
Hlbší plech dobre vymastíme a naň rovnomerne nasypeme 1. misku hmoty, na ňu 
dáme 1 kg postrúhaných, trochu vytlačených jabĺk, mierne pritlačíme, na ne dáme 
2. misku hmoty, na to zas 1 kg postrúhaných jabĺk, posypeme škoricovým cukrom 
a znovu 3. misku tejto hmoty, urovnáme, mierne pritlačíme, na to naukladáme na 
celý plech plátky 25 dkg masla alebo „Hery“ a dáme piecť zo začiatku pri 220 
stupňoch Celzia asi 10 minút a potom pri 180 stupňoch Celzia asi 30 minút, do 
ružova. 

Poskytla: Filka Petrášová 
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Aké máte vedomosti o športe?  
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Správne odpovede: 1.c), 2.b), 3.a), 4.c), 5.b), 6.b), 7.b), 8.a), 9.b), 10.a), 11.c), 12.a) 
 

Vyhodnotenie: 
0-4 správne odpovede: Športu sa asi veľmi nerozumieš. 
5-9 správnych odpovedí: Máš celkom dobré vedomosti o športe. 
10-12 správnych odpovedí: Máš vynikajúce vedomosti o športe. 

Martin Humaj 
 

7. Kto je Jozef Urblík? 
a) hokejbalista 
b) futbalista  
c) skokan do diaľky 
 
8. Čo sú „štucky“? 
a) podkolienky pre futbalistov 
b) podkolienky pre hokejistov 
c) domáce podkolienky 
 
9. Kto je Iveta Bieliková? 
a) hádzanárka 
b) basketbalistka 
c) volejbalistka 
 
10. Za ktorý klub hrá Zdeno Cíger? 
a) Slovan Bratislava 
b) Poprad 
c) Trenčín 
 
11. Kto sa stal futbalistom storočia na 

Slovensku? 
a) Jozef Adamec 
b) Karol Dobiáš 
c) Ján Popluhár 
 
12. Kto je Michael Schumacher? 
a) pretekár na formulách 1 
b) pretekár na formulách 3000 
c) pretekár na formulách 3 
 

1. Kto je najlepší hráč Slovákov 
v NHL? 

a) Šatan 
b) Chára 
c) Pálfy 
 

2. Čo znamená skratka NHL? 
a) Nové hokejové ligy 
b) Národná hokejová liga  
c) Náhradné hokejové ligy 
 

3. Čo je to KOHO? 
a) značka hokejky 
b) nový ľad 
c) hokejistický chránič na zuby 
 

4. Čo je inline puk? 
a) ťažký puk 
b) ľahký puk 
c) odľahčený puk 
 
5. Kto je Martin Hašek? 
a) hokejový brankár 
b) futbalista 
c) basketbalista  
 
6. Kto sa stal najlepším športovcom 
storočia na Slovensku? 
a) Martina Moravcová 
b) Ondrej Nepela 
c) Anton Tkáč 



  V poradí už XXVII. Olympiáda sa tento raz uskutočnila v Austrálii a to 
v metropole Nového Južného Walesu – v Sydney. Od 15. septembra do 1. októbra 
sme mali možnosť sledovať výkony najlepších športovcov sveta. Mnohých ľudí 
pri obrazovkách na Slovensku neodradilo ani to, že väčšina súťaží prebiehala 
v noci alebo skoro ráno. Veď olympijské hry sú tu len raz za štyri roky! 

  O právo usporiadať olympijské hry súperilo Sydney s Pekingom. Jedným 
z negatív v Sydney bola veľká vzdialenosť od okolitého sveta, čím rapídne narástli 
finančné náklady na dopravu. Sydney sa však nevzdalo, dopravu športovcov 
hradili organizátori. A tak vyhralo! 

  Celkové náklady na usporiadanie OH sa vyšplhali až do výšky 2,55 miliardy 
austrálskych dolárov. Veľkú časť týchto peňazí pohltila výstavba nového 
olympijského štadióna. Má kapacitu 110 000 divákov a bol okrem iného aj 
dejiskom otváracieho a záverečného ceremoniálu i atletických súťaží. 

  Väčšina bojov o medaily sa odohrávala v olympijskom parku a jeho blízkosti. 
Po prvýkrát v histórii novodobých OH športovci bývali na jednom mieste  - 
v olympijskej dedine. Tá sa rozprestiera na ploche 94 hektárov hneď vedľa 
olympijského parku a po skončení OH z nej vytvorili novú obytnú štvrť mesta. 

  Na OH sa zápolilo v 28 druhoch športu a rozdalo sa 300 kolekcií medailí. 
Štartovalo tu vyše 10 000 športovcov z viac ako 200 krajín sveta. OH začali 
slávnostným trojhodinovým ceremoniálom. Jeho súčasťou bol nástup všetkých 
športovcov na olympijskom štadióne. Vyvrcholením bolo určite zapálenie 
olympijského ohňa. 

  Samostatné Slovensko sa po prvýkrát predstavilo na letných OH pred 4 rokmi 
v americkej Atlante. Naša výprava mala vtedy 71 členov a traja z nich získali 
medailu – Martikán zlatú vo vodnom slalome, Kňazovický striebornú 
v rýchlostnej kanoistike, Gönci bronzovú v streľbe. 

  Druhé vystúpenie Slovenska na letných OH bolo oveľa početnejšie. 
Reprezentovalo nás 112 športovcov. A získali aj medaily: zlatú bratia 
Hochschornerovci vo vodnom slalome, dve strieborné Martina Moravcová 
v plávaní, striebornú Michal Martikán vo vodnom slalome a bronzovú Juraj 
Minčík tiež vo vodnom slalome. 
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A na koniec ... 
Dva hady sa plazia po džungli, keď tu 
jeden vraví: 
„Sme my vlastne jedovaté hady?“ 
„Áno... Prečo?“ 
„Lebo som si práve zahryzol do 
jazyka.“ 

��� 
Hovorí slávny Caesar svojim 
poddaným: 
„Keď vyhráte toto stretnutie vo 
vodnom póle, budete všetci slobodní!“ 
„Hurá!“ kri čia poddaní. „A kto bude 
naším súperom?“ 
„No, krokodíly budú mať červené 
dresy...“ 

��� 
Hovorí jeden cestujúci druhému 
v autobuse: 
„Už 15 rokov jazdím týmto 
autobusom!“ 
„Čo nepoviete,“ čuduje sa druhý. 
„A kde ste nastúpili? 

��� 
Policajt zastaví auto: 
„Pán vodič! Už piaty krát vám 
hovorím, že vám z auta tečie voda!“ 
„Pán policajt! Už piaty krát vám 
vysvetľujem, že toto je polievacie 
auto!“ 

��� 
Okolo dvoch divákov bežia maratónci: 
„Pozrite, tamten bežec má kravatu!“ 
„To nie je kravata, ale jazyk.“ 

��� 
V reštaurácii: 
„Čo je to v mojej polievke?“ 
„Nemám potuchy, pane. Neviem 
rozlišovať druhy švábov.“ 

��� 
 
„Ako sa voláš?“ 
„Môcik bez D.“ 
„Ale tam sa predsa nepíše žiadne D.“ 
„Veď vám to vravím.“ 
 

Aký je rozdiel medzi Kelly Family 
a Family Frost? 
Family Frost má len jednu otrepanú 
pesničku. 

��� 
Čo urobí blondínka, keď má chuť na 
lekvár? 
Ošúpe si buchtu! 

��� 
Idú dvaja policajti a jeden hovorí 
druhému: 
„Pozri sa, zdochnutá vrana!“ 
A ten druhý sa zadíva na oblohu 
a povie: 
„A kde?“ 

��� 
Na súde: 
„Prečo ste ukradli peňaženku, keď 
nebola vaša?“ 
„Nebola, ale tie peniaze sa mi zdali 
povedomé...“ 

��� 
Karolko prišiel domov a vraví ockovi: 
„Ocko, preložili ma do osobitnej 
školy.“ 
A ocko na to: 
„Keď na to máš, syn môj, tak študuj, 
študuj!“ 

��� 
Záhorák uloví zlatú rybku a tá mu 
hovorí, že ak ju pustí, splní mu jedno 
želanie. Záhorák vraví: 
„Chcem, aby k mojej chalupe išla 
štvorprúdová diaľnica!“ 
„Hm..., to je veľmi ťažké, to sa mi 
nepodarí.“ 
„Tak vieš čo? Mám veľmi škaredú 
ženu, tak urob, aby opeknela. Pozri, tu 
je jej fotka...“ 
Rybka sa pozrie na fotku a hovorí: 
„Koľko prúdovú si chcel tú diaľnicu?“ 

			 
Ide blondínka po ulici a zbadá 
banánovú šupku. Čo povie? 
„Ach – jaj, zase padnem...“ 


