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NOVINKY Z RODINKY  

 
   27. apríla sa Martin Humaj aj s ďalšími žiakmi z PZŠ a Gymnázia 

Fr. Hanáka v Prievidzi (vybranými podľa výkonov na telesnej výchove) 
zúčastnil Kalazanských hier v Nitre. Bežal štafetu a potom aj „šesťde-
siatku“, za ktorú získal „striebornú medailu“. Okrem žiakov a študentov 
piaristických škôl z Prievidze a Nitry sa Kalazanských hier zúčastnili aj 
študenti z Trenčína. 

 

   Nedeľa 6. mája bola pre Martinku Humajovú vytúžený deň. Konečne 
prijala do svojho srdca Pána Ježiša. V tento deň boli zároveň v Necpaloch 
hody, preto sa u rodiny Petrášovej a Humajovej zišlo veľa hostí. Na 
prízemí boli už tradiční „hodovníci“: prievidzskí pátri piaristi, pán dekan 
s pánom kaplánom, pani Tóthová (kuchárka na fare) a Milan Petráš 
s rodinou. Na poschodí sa zas zišli tí „prijímanioví“ hostia: rodina 
Boboková, Božka Humajová a rehoľná sestra Miriam Petrášová, ktorá 
nakoniec nevykonala „svätú pomstu“. V lete minulý rok bola totiž rodina 
Humajová na dovolenke na východe a neprišla ju navštíviť a sestrička 
sa chcela pomstiť tým, že nepríde na Maťkine 1. sv. prijímanie. Dobre, že 
sa tak nestalo! 

 

   9. a 10. mája sa Evka Humajová zúčastnila na školení v Banskej 
Bystrici (v Roosveltovej nemocnici). Po absolvovaní zaujímavých 
prednášok získala certifikát Managmentu Laktácie. 

 

   14. mája Martin Humaj opäť reprezentoval svoju školu – tentokrát na 
futbalovom turnaji v Martine. Družstvo z Prievidze skončilo štvrté. 

 

   V sobotu, 19. mája, odcestovala Evka Humajová do Martina na 
stretávku zo strednej školy – po 20 rokoch. Čas všetkým jej spolužiačkam 
i bývalým triednym profesorkám plynul rýchlo – v rozhovoroch 
a spomienkach na školské lavice. 

 

   Štúdium na strednej škole ukončila Veronika Petrášová maturitou 22. 
mája 2001. Po letných prázdninách začne chodiť na Fakultu priemyselných 
technológií v Púchove. 

 

   V nedeľu 27. mája si rodina Humajová z Necpál urobila menší výlet. 
V popoludňajších hodinách vyrazili smerom k Starým Horám, kde 
navštívili najskôr hrob pátra Jozefa Bednárika a potom Studničku. Cestou 
domov sa zastavili v Tescu v Banskej Bystrici. 
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V máji si Veronika Petrášová začala robiť vodičský preukaz. Už iba 

niekoľko cvičných jázd a v rodine máme ďalšiu šoférku! 
 

V sobotu 2. júna sa už ako tradične v piaristickom kostole v Prievidzi 
uskutočnil program pri príležitosti vigílie sviatku Zoslania Ducha Svätého. 
Program začal sv. omšou, ktorú slúžil páter Vojtech Dávid. Spieval na nej 
spevácky zbor Rosnička, ktorého členkou je i Martinka Humajová. Ďalej 
nasledoval zbor iXy z piaristickej školy. Pre mnohých boli lahôdkou 
Kapucíni z Bratislavy – známa a úspešná skupina slovenskej gospelovej 
scény. Mládež z Handlovej si pre účastníkov programu pripravila 
pantomímu, mládež z farského spoločenstva hru o Jánovi Krstiteľovi, zbor 
Dominik zo Sebedražia pásmo o nenarodených deťoch. Mládež 
z piaristického kostola – Trosky – divadelnou scénou znázornili, že je 
dôležité podeliť sa s druhými o to, čo máme. Celý program skončil omšou 
o polnoci, ktorú slúžil páter Pavol Kollár. Spievali na nej Trosky (členkami 
Trosiek sú i Silvia Petrášová a Petra Humajová). Okrem už spomenutých 
členov našej rodiny sa tejto vynikajúcej akcie zúčastnili aj Evka a Martin 
Humajovci. 

 

   Od 8. do 10. júna pobudol Martin Humaj spolu so skautmi na chate na 
Troch Studničkách. Zahrali si bejzbal i futbal a dokonca si niekoľko 
kilometrov aj zabežali – aby stihli vlak domov. 

 

   16. júna sa v Kultúrnom dome Necpaly uskutočnil Juniáles, na ktorom 
Necpalanka uviedla do života svoje druhé CD „...  stále veselo“. Na tejto 
slávnostnej udalosti sa zúčastnili i Vlasta a Kamil Petrášovci, Evka a Jozef 
Humajovci, Erika Petrášová, Janka Petrášová, Lenka Petrášová a jej 
priateľ Roderik. 

 

   Od 23. do 25. júna boli Petra Humajová a Silvia Petrášová  so svojou 
triedou na výlete v Nitrianskom Rudne. Martin a Martina Humajovci sa 
školského výletu zúčastnili 27. júna. Maťo bol na Remate, Maťka 
v Hradci. 

 

   V piatok 29. júna sa žiaci konečne dočkali konca školského roka. 
   Večer sa u rodiny Humajovej a Petrášovej uskutočnila veľká opekačka. 

Zúčastnili sa na nej rodiny Palajová, Hofferová a Marková (známi 
Humajovcov zo školského plesu) i pátri Ján a Pavol. Po výdatnej večeri si 
deti dobre zašportovali, kým dospelí sa do neskorého večera rozprávali. 

   V tento istý deň bol Peter  Chudý st. po ukončení štúdia na Akadémii 
Policajného zboru v Bratislave slávnostne promovaný. Bol mu udelený 
titul magister. 
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 Na prelome júna a júla si Janka Petrášová „pomaródila“. Zlomila si totiž 

malíček  na nohe. 
 

 U Lojzka Mečiara nastali po tieto mesiace malé zmeny: vymaľoval 
kuchyňu a chodbu, natrel všetky dvere a zárubne na bielo a svojou 
spoločnosťou ho obšťastňuje pes Bobino. 

 

V nedeľu, 1. júla, sa na dvore u rodiny Petrášovej a Humajovej oslavoval 
Peter, Pavol a Petra. Oslava bola posunutá z dôvodu zaneprázdnenosti 
Necpalanky. Hostia si však piesní Necpalanky aj tak veľmi neužili, pretože 
pršalo. Dobrú náladu však neskôr vytvorili Peter Petráš ml. a Kamil Petráš 
hrou na harmonike. Hostia sa rozišli v neskorých nočných hodinách. 

 

 Od 2. júla do 7. júla sa Martin Humaj zúčastnil miništrantského tábora 
v Dolnom Dubovom. Počasie miništrantom prialo, chodili teda na 
kúpalisko i na zmrzlinu, navštívili aj Trnavu a Katarínku, hrali futbal 
i volejbal. Martin sa vrátil domov unavený, ale spokojný. 

 

 5. júla sa v Brezanoch oslavovali meniny oboch Petrov Chudých 
i udelenie titulu „magister“ Petrovi Chudému st. Na oslavách sa zúčastnili 
Humajovci z Necpál i rodina Bohóová z Rimavskej Soboty. Po obede si 
Humajovci a Bohóovci vyšli do kúpeľov v Bojniciach, kde mala koncert 
Necpalanka, a dobre si zatancovali. 

 

 8. júla pricestoval na „prázdniny“ do Necpál malý Dominik Florián 
z Brna. V stredu, 18. júla, pricestovala za ním aj jeho mamička Ivetka 
Floriánová a „brácho“ Marek. 

 

 V stredu 11. júla sa Sáve – psovi Lucky Petrášovej – narodilo osem 
šteniatok. Jedno neprežilo, ale ostatných sedem sa teší dobrému zdraviu 
a sile. 

 

 Roman Petráš začína stavať rodinný dom pri Bratislave. Obetavo mu 
chodí pomáhať jeho otec – všestranne nadaný Kamil Petráš. 

 

25. júla oslávil svoje meniny i jubilejné 80. narodeniny Jakub Mečiar, 
najmladší brat nášho starkého Jozefa Mečiara. 23. júla mu prišla 
zagratulovať celá rodina. Všetci sa dobre zabavili. Dobrú náladu vytvoril 
hlavne Peter Petráš ml. s harmonikou.  

Petra Humajová  
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Marienke 
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Je 1. august. 
 
Slniečko vstáva spoza hory,  
lúčiky leští, čistí. 
Na jeden z nich zvlášť pozor 
dáva, 
aby bol krásny, zlatistý. 
 

Ten lúčik, to je vzácny dar,  
od Pána Boha dostalo ho dnes. 
A má ho ďalej odovzdať, 
ďaleko, až za veľký les. 
 
Ten lúčik nepáli, ale hreje. 
Nezaslepuje oči ako iné lúče.  
Je taký zvláštny, nádherný... 
Pre koho asi bude? 
 

Slniečko beží po oblohe, 
odhŕňa mraky, náhli sa. 
Nevníma dnes krásne more, 
nad kvetmi niet času diviť sa. 
 
Ono vidí len jeden cieľ, 
ten, kam ho Pán Boh posiela 
a teší sa, že odovzdá lúč, 
čo dušu hladí, zohrieva. 
 

Konečne našlo to miesto, 
kde naša Marienka býva. 
Zaklope ticho na okno 
a už sa aj dnu díva. 
 

Vytiahne lúč ten čarovný 
a jej tvár ním pohladí. 
Marienka najprv zažmurká, 
no potom sa celkom zobudí. 
 

Slniečko na ňu spoza okna 
hľadí 
a radostne sa usmieva. 
Odkaz od Boha jej hovorí... 
Pomocou toho lúčika sa 
dorozumieva. 
 

Marienke lúčik dušu hladí 
a ona všetko rozumie. 
„Marienka, Boh Ťa veľmi rád 
má, 
preto všetko to utrpenie. 
 

Len tým, ktorých On veľmi 
ľúbi, 
posiela kríže bolestné. 
Ale len toľko On naloží, 
koľko ten človek unesie. 
 

Neboj sa preto, Marienka, 
že nezvládneš to, že si sama. 
Veď On je stále pri Tebe 
a s Ním aj Tvoja nebeská mama. 
 

Dnes poslali ma k Tebe, 
aby som Ťa potešil 
a radosti Ti dodal, 
aby si mala veľa síl.“ 
 

Už lúčik odkaz odovzdal, 
slniečko ho však späť nevzalo. 
Navždy pri Marienke zostal... 
A slniečko sa na ňu smialo. 
                                        Peťka 



 
ROZHOVOR SROZHOVOR SROZHOVOR SROZHOVOR S    MIRIAM PETRÁŠOVOU, FDCMIRIAM PETRÁŠOVOU, FDCMIRIAM PETRÁŠOVOU, FDCMIRIAM PETRÁŠOVOU, FDC    

 
   Dnes vám ponúkame rozhovor s rehoľnou sestrou Miriam Petrášovou, ktorá 
pochádza z Necpál, a teraz je predstavenou Rímskokatolíckeho kláštora svätej 
Terezky v Michalovciach. 
Sestrička, detstvo ste prežili v Necpaloch. Ako si naň spomínate? 
Na detstvo mám veľmi pekné spomienky. Chodili sme na Cigánčinu alebo na 
Dúbravu husi pásť, vyspevovali sme...Tí, čo pásli kravy, boli už starší. Často si 
tam varili, ale keď išli na drevo, všetko sme im zjedli. Niekedy sme tam našli aj 
pečiarky, ktoré sme potom piekli u cigánky Pavlíny. Veľmi rada si spomínam i na 
hry s Emilom Mendelom, ktorý je teraz v Amerike. Bol naším susedom, takže sme 
sa často stretávali. 
Starký nám o vás často rozprával, ako ste spolu pásli husi. Čo nám naňho 
vyzradíte vy? 
Peter bol riadny huncút. My sme sa však s chlapcami veľmi nekamarátili, pretože 
pri pasení sme šili šaty pre bábiky. 
Kam ste chodili do školy? 
Do Prievidze k sestričkám, 5 rokov do ľudovej a 4 roky do meštianky.  
Kedy ste sa rozhodli stať rehoľnou sestrou? 
Po skončení „tretej meštianky“ som veľmi túžila ísť do kláštora. Bola som sa 
prihlásiť u provinciálnej, ale ona mi povedala, aby som ešte dokončila štvrtú 
meštianku. Bola som chudá, tak sa asi bála, že som chorá. Po skončení školy som 
nastúpila do Trnavy ako kandidátka. Neskôr som ešte študovala v Žiline na 
Učiteľskom ústave pre materské školy. 
Ako ste prežili „komunistickú dobu“? Ako rehoľná sestra ste to asi nemali ľahké... 
Tak, bolo toho veľa, veď komunistická doba trvala 40 rokov...( smiech). V roku 
1950 nás vyviezli z kláštora, vo Veľkých Levároch som sa stala na 7 rokov 
učiteľkou a riaditeľkou materskej školy. Potom nás znova vyviezli – do Ivanky pri 
Nitre. V Hrúšťove za Nitrou sme pracovali na poli, vyberali sme zemiaky, repu, 
mrkvu. V zime nám vozili prádlo z Piešťan, aj sme šili spodné prádlo pre väzňov. 
Jednej noci nás zas vyviezli do Pořičí u Trutnova na severe Čiech a zadelili nás do 
Texlenu, kde sa vyrábali nite. V roku 1963 som vážne ochorela a mohla som sa 
vrátiť na Slovensko. Dostala som sa do Jasova na východnom Slovensku. Keď 
som vyzdravela, pracovala som ako pokladníčka v Charitnom domove až do 
Dubčekovej éry. Za Dubčeka som prišla do Rúbane, stala som sa provinciálnou ( 
na 6 rokov ), neskôr som účinkovala v Bánovciach nad Bebravou ako katechétka... 
Čo je však hlavné, popri všetkých týchto životných skúškach a situáciach som sa 
cítila a cítim šťastná v rehoľnom živote. To všetko som prekonala s Božou 
pomocou. 
Teraz, v Michalovciach, pracujete v cirkevnej materskej škôlke. Stala sa vám 
s deťmi nejaká veselá príhoda? 
Tých príhod je strašne veľa. Napríklad keď mi deti gratulovali k narodeninám, 
malá Ivka mi zavinšovala takto: „Sestrička, ja vám prajem, aby ste boli zdravá, 
šťastná, aby ste skoro nezomreli...“ 
A čo príhody spoza kláštorných múrov? Prezradíte nám nejakú? 
Spoza kláštorných múrov? No, prezradím vám jednu z michalovského prostredia. 
Niekedy, keď ideme po meste, cigáni nás chytajú za závoj, chcú sa nás dotknúť – 
vraj aby boli šťastní. 
A na záver tradičná otázka. Chceli by ste niečo odkázať tete Marienke a našim 
čitateľom? 
Všetkým posielam veľký srdečný pozdrav a odkazujem im, že sú každý deň 
zahrnutí v mojich modlitbách a obetách. A redaktorom Mane chcem povedať, aby 
aj naďalej rozvíjali svoje schopnosti. 
                                                            Ďakujeme! 

Petra Humajová 
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„Urobte, čoko ľvek vám povie“  
 

   Mária, dcéra Joachima a Anny, nebola na prvý pohľad ničím výnimočná. Bolo 
to jednoduché dievča žijúce v realite dní. Prvá vlastnosť, ktorá na nej udivuje, je 
jej spojenie s Bohom v modlitbe pri každej príležitosti. Zaiste poznala Písma, 
rabínske výklady a navštevovala synagógu. Rozmýšľala o všetkom, čo sa okolo 
nej dialo. Mária mala určite svoje predstavy a túžby, ako každé dievča v jej dobe. 
Aj o jej zasnúbení s Jozefom vieme zo Svätého Písma.  

   Mária sa pre úprimnosť, čistotu a duchovnosť dočkala svojej výnimočnosti. 
Ako každá izraelská žena možno mala túžbu byť matkou Mesiáša, ale asi by jej 
ani vo sne nezišlo na um, že Boh sa k nej naozaj skloní a že ona je tou, ktorú budú 
všetky pokolenia volať blahoslavenou. 

   Udalosť zvestovania anjelom dala jej životu nový rozmer a smer. V slovách 
„hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ sa skrývalo nielen 
odhodlanie veriť a dôverovať Bohu, ale aj vôľa zveriť mu starostlivosť o tento 
plán. Napokon, bola v tom aj odvaha, lebo pre splnenie jej vznešeného poslania sa 
vyžadovalo prijať takúto skutočnosť, ktorá ostáva tajomstvom aj po storočiach 
a ktorú si každý mohol vysvetľovať po svojom. Tak sa Mária naozaj stala novou 
Evou, ktorá bola predpovedaná už v raji a mala sa stať nástrojom plánu spásy 
a vykúpenia nás ľudí z moci zla. Dokázala to pre svoje vlastnosti a pre spojenie 
s Bohom, veď vo svojom srdci zachovávala všetky tieto tajomstvá a rozmýšľala 
o nich. Život vo Svätej rodine, starostlivosť o Ježiša, láska k nemu a odvaha byť 
pri ňom nielen vo chvíľach jeho verejného účinkovania, ale aj počas jeho 
najväčšej opustenosti na Kalvárii, jej dávali silu žiť svoj život statočne 
a odhodlane. V tom je vzorom aj pre našu vieru, ktorá je tiež často skúšaná. Vtedy 
nezúfajme. Obráťme sa na tú, ktorú nám Ježiš dal v Jánovi za Matku celého 
ľudského pokolenia. A ak si spomenieme na udalosť svadby v Káne, kde sluhom – 
a v nich aj nám – hovorí: „Čokoľvek vám Ježiš povie, urobte to!“, pripomeňme si 
jej skromnosť, keď nevyzdvihuje vlastnú veľkosť, ale ukazuje na Ježiša, jediného 
Záchrancu a Spasiteľa. 

   Cirkev už oddávna prejavovala Božej matke úctu. Čítame o tom v Skutkoch 
apoštolov, kde s učeníkmi zotrvávala na modlitbách pri udalostiach zoslania 
Ducha Svätého. Táto úcta sa prejavila aj neskôr, keď Cirkev definovala rozličné 
pravdy a dogmy o nej. 

   Mariánska úcta má dnes rôzne podoby. A nie je márna, veď Máriu uctievame 
ako tú, ktorej príhovor je pred Bohom najmocnejší, pretože je Matkou jeho syna. 
A povzbudení príkladom i svedectvami toľkých, ktorým počas stáročí pomohla, 
verme, že ruženec, litánie, večeradlá či mariánske omše nás vedú k láske k jej 
Nepoškvrnenému srdcu. Tak máme Matku, ktorej môžeme bez obáv v modlitbe 
predniesť všetko, čo nás trápi a bolí, čo by sme chceli na sebe zmeniť. Ona už vie, 
kedy a ako má našu modlitbu predniesť pred tvár svojho Syna a nášho Pána. 
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Folklór  
 

   Folklór – či už v podobe piesní, tancov, krojov, rôznych predmetov alebo 
stavieb – je nepochybne to, čo takmer v každom človeku vyvolá pocit domova. 
Slovenský folklór patrí v Európe k najunikátnejším a mnohé z jeho fenoménov 
žnú úspechy na rôznych prehliadkach, festivaloch a výstavách. 
Najzachovanejšia rezervácia ľudovej architektúry 
   Vlkolínec nachádzajúci sa pod vrchom Sidorovo ( predtým Žiar ) vo Veľkej 
Fatre vo výške 718 m n. m. Vyše 40 pôvodných, dodnes obývaných dreveníc je 
umiestnených pozdĺž potoka. Väčšinou trojpriestorové zrubové domy kryté 
šindľovou strechou sú jediným pôvodným, neporušeným dedinským komplexom 
dreveníc na Slovensku. Sú ukážkou niekdajšej  slovenskej horskej dediny. V obci 
sa nachádza múzeum Roľnícky dom, v ktorom je ukážka pôvodného bývania. 
Zaujímavým objektom je drevená dvojpodlažná zvonica ( z r. 1770 ). Prvé 
zmienky o obci pochádzajú z roku 1376, keď sa spomína ako „ulica“ mesta 
Ružomberok a jej názov pripomína výskyt vlkov v okolí. V decembri 1993 bola 
zaradená ako kultúrna pamiatka do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. 
Najsvojráznejšia výzdoba domov 
   Biele ornamenty na dreveniciach v Čičmanoch. Celú pamiatkovú rezerváciu 
tvorí 136 dreveníc. Najlepšie zachovanou stavbou je jednoposchodový Radenov 
dom a prízemný Gregorov dom, v ktorých je umiestnená národopisná expozícia 
s ukážkou ľudového odevu zdobeného žltými a červenými ornamentami na bielom 
podklade, druhmi zamestnania a ukážkou výtvarných prác a spôsobu bývania. 
Unikátne ľudské obydlia 
   Brhlovce ležiace v Ipeľskej pahorkatine východne od Levíc. Prvýkrát sa 
spomínajú v roku 1275. V tufových stenách sú vytesané skalné obydlia, ktoré 
pôvodne slúžili ako úkryt pri tureckých nájazdoch. Mnohé z objektov ( domy, 
maštale, komory, vínne pivnice ) obyvatelia používajú dodnes. 
Najväčší skanzen 
   Múzeum slovenskej dediny v Martine – Jahodníckych hájoch, ktorého súčasťou 
sú ukážky bývania a architektúry z Liptova, Oravy, Kysúc – Podjavorníkov 
a Turca. 
Najznámejšia ľudová pieseň 
   Tancuj, tancuj, vykrúcaj! Ľudová pieseň je hudobno – slovesným prejavom 
s jednoduchou štruktúrou a obrovskou pestrosťou tém a melódii. Slovenské piesne 
patria k najoriginálnejším prejavom ľudovej kultúry. Určiť najznámejšiu z nich je 
však veľmi subjektívne. Spomenutá pieseň je svojou ľahkou zapamätateľnosťou 
obľúbená i v zahraničí pri prezentácii slovenských folklórnych telies. 
Najoriginálnejší kroj  
   Detviansky kroj. Ľudový kroj je tradičným odevom so špecifickými znakmi, 
ktorým sa od seba odlišovali príslušníci jednotlivých regiónov, obcí a spolkov. 
K najoriginálnejším mužským krojom patrí Podpoliansky kroj charakteristický 
širokými nohavicami a krátkou košeľou  odhaľujúcou pupok. 
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TAJNI ČKA 

 
„Najväčšie víťazstvo je víťazstvo...( tajnička )“ 
                                                              sv. Terézia z Lisieux 

1. „Opak“ školského roka – chemická značka síry 
2. Krátka prázdninová cesta – morský vták 
3. Štartovacia i pristávacia dráha lietadiel je na... (kde?) – orgán sluchu 
4. Dopravný prostriedok MHD – produkt včiel 
5. Zdrobnenina slova „mama“ – možno inak 
6. Priezvisko autora Maríny – chemická značka draslíka 
7. Známe slovenské kúpeľné mesto – iniciály slovenského speváka 

(naspieval napríklad pieseň Júlia) 
8. Najmenší svetadiel – spojka 
9. Najstaršie obdobie vo vývoji ľudstva – osobné vozidlo 
10. Francúzske pútnické miesto – pomôcka na písanie 

                                                                        Petra Humajová 
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Dôvera 
 

Istý návštevník v Palestíne natrafil na troch pastierov, ktorí nenapájali svoje 
zvieratá po stádach, ale všetky stáda spoločne. Ako potom mohol každý z nich 
znovu dostať zo spoločného stáda tie svoje? 

Keď zvieratá napojili, jeden z pastierov vzal palicu a zvolal: „Men – ah!“ (Za 
mnou!) A jeho stádo sa hneď pridalo k nemu. Potom zavolal druhý a stalo sa to 
isté. Návštevník sa potom opýtal posledného pastiera: „Šli by tvoje ovce aj za 
mnou?“ Muž pokrútil hlavou. „Len keď je zviera choré,“ usmial sa pastier, „ide za 
hocikým.“ 
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MAŇA ANKETA 
IV. ro čník 

 
   Tohtoročnou Maňa anketou sme znova vytvorili rekord v počte 
hlasujúcich. Bolo vás 91. Pýtate sa, prečo nie 100? Nuž, možno na 
budúci rok... A aby sme nezabudli, tento rok sme trochu pozmenili 
pravidlá. Každý hlasujúci mal len jeden žrebovací lístok, až na 
sponzorov a našich ochotných „mimoredakčných“ zberateľov hlasov. 
Tí dostali ešte žrebovací lístok naviac.  
   Tak, prejdime k veci. Tu sú výsledky Maňa ankety 2001! 
 
Najlepší film: 

1. MASTI ČKÁR  (5 hlasov) 
2. Dve z jedného cesta, Divoký anjel, Hriešny tanec (4 hlasy) 
3. Tanec s vlkmi, Gladiátor, Sissi (3 hlasy) 

 

Najlepší herec: 
1. JOZEF KRÓNER  (12 hlasov) 
2. Michal Dočolomanský (9 hlasov) 
3. Jožo Pročko (5 hlasov) 

 

Najlepšia herečka: 
1. JULIA ROBERTS  (18 hlasov) 
2. Emília Vášaryová (12 hlasov) 
3. Eva Krížiková (7 hlasov) 

 

Najlepšia pesnička: 
1. VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU  (19 hlasov) 
2. Arrasando (7 hlasov) 
3. Ráno (3 hlasy) 

 

Najlepší spevák: 
1. JOŽO RÁŽ (18 hlasov) 
2. Robo Kazík (15 hlasov) 
3. Karel Gott (8 hlasov) 

 

Najlepšia speváčka: 
1. THALIA (15 hlasov) 
2. Jana Kirschnerová (14 hlasov) 
3. Marika Gombitová  (9 hlasov) 

 

Najlepšia skupina: 
1. NECPALANKA  (36 hlasov) 
2. Elán (19 hlasov) 
3. Lunetic (8 hlasov) 
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Sponzori: Božka Humajová, Monika Chudá, Marienka Mečiarová, Zuzka Socháňová, Filka Petrášová, 
Peter Petráš ( st.), Eva Humajová, Jozef Humaj, Peter Petráš ( ml.), Erika Petrášová 
 
Žrebovanie sa uskutočnilo 25. júla 2001 u Lojzka Mečiara za účasti štátneho notára Petra Petráša ml., 
opozičného diváka Petra Petráša st., zapisovateľky Filky Petrášovej, redakcie Maňa, našej prvej čitateľky 
Marienky Mečiarovej a ďalších rodinných (i nerodinných) príslušníkov. 

Výhercovia cien: 
1. Necpalanka: „...stále veselo“ 

(kazeta) – Margita Duranziová 
2. Keramická myš – Kamila 

Hepnerová 
3. Bonboniéra – Anna Valčíková 
4. Trhací blok – Marianna Gúčiková 
5. Farebné perá – Erika Petrášová 
6. Odmerka na kávu – Eva Humajová 
7. Fotoalbum – Tibor Baniar 
8. Sitko – Monika Chudá 
9. Turecký med – Braňo Bobok 
10. Škrabka – Filoména Petrášová 
11. Tmavomodrá zubná kefka – Milan 

Richnavský 
12. Modré pero – Jozef Mečiar 
13. Vinea nektár – Antónia Šovčíková 
14. Pozdrav s blahoželaním – Peter 

Petráš st. 
15. 2 náramky priateľstva – Mária 

Škandiková 
16. Čistá magnetofónová kazeta – Anna 

Mečiarová (Žabník) 
17. Pripínačky – Elena Mečiarová 
18. Kniha „Československé kúpele“ – 

Marta Baniarová 
19. Servítky – Eva Humajová 
20. Cocacolové lízatká – Emília 

Mantičová 
21. Domáca nutela – Beáta Marková 
22. Lapač na muchy – Alica Mečiarová 
23. Červená zubná kefka – Milan Solár 
24. Kancelárske spinky – Martina 

Humajová 
25. Baliaci papier – Monika Gúčiková 

st. 
26. Drevená „obracačka“ – Viera 

Bohóová 

27. Obuvák – Anna Klimplová 
28. Sitko do umývadla – Roderik 

Weissabel 
29. Pohľadnice – Štefánia Lachká 
30. Lievik – Ivana Juríková 
31. Rozprávky a šilt – Monika Chudá 
32. Zubná pasta Colgate total – Kamil 

Petráš 
33. Mydlo – Jaroslav Valčík 
34. Vareška – Jana Petrášová 
35. Detská zubná kefka – Milan Petráš 
36. 2 náramky priateľstva  - Eva 

Humajová 
37. Drevené špáradlá – Anton Mečiar 
38. Ceruzky, guma, strúhatko – Jozef 

Humaj 
39. Odmerka – Mária Mečiarová 
40. Čokoláda Figaro – Mária Boboková 

st. 
41. Mušle a prívesok – Ľuboš Maxina 
42. Mikroténové sáčky – Beáta 

Hofferová 
43. Srdiečkové lízatká – Štefan Hepner 
44. Žreb „Zázračný úľ“ so 

„zotieratkom“ – Peter Petráš ml. 
45. Mydielka – Jana Palajová ml. 
46. Ríbezľový džem – Martin Chudý 
47. Hubkové utierky – Lenka Petrášová 
48. Cestovná zubná kefka – Bohdana 

Pilchová 
49. Lyžičky na zmrzlinu – Dominika 

Kováčiková 
50. Cukríky Bon Pari – Katarína 

Královičová 
 
Všetkým srdečne blahoželáme! 
                                                        Redakcia 



 
 OSEMSMEROVKA 

 
„ Čo to máš za peňaženku? “ 
„ Ale, je skrížená s chrenom ... “ 
„ A to už ako? „ 
„ Vždy, keď ju otvorím, vbehnú mi ...(tajnička 4 ; 2 ; 3) 

 
ASI, AUTOBUS, BRAT, BYT, ČERIŤ, ČÍNA, DAREBÁK, DOMOV, DŽBÁN, 
ESO, EVKA, HÁJ, JAR, KALAMÁR, KARAVÁNA, KATAKOMBA, 
KATAPULT, KERAMIK, KNIEŽA, KOLÍK, KONÁR, KOROK, KORYTO, 
KOTOL, KOVÁČ, KOZA, KTORÁ, LENKIN SVETER, LIEH, LIEKY, 
LUCKA, LÝRA, MALÍ ČEK, MLOK, MRLE, NAPIŤ, NÁNOS, NÁVRŠIE, 
NELKA, NEŠLA, NIKA, NÍL, NORA, NOTA, NOVINY, NOŽNICE, NULA, 
OPAK, OSOL, PALCULIENKA, PAROSTROJ, PARTIZÁNSKE, PENIAZE, 
PUK, PUPOK, RÁNO, RIEKA, RIVALI, SEKUNDA, SOKOL, SRNKA, 
STOROČNÝ, TESÁK, TESCO, TOPOĽ, VRAK, ZÁKON, ŽBIRKA 

Petra Humajová 
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Zo spomienok starého otca 
Ako starký na motorke jazdil 

 

   Starký ako murár pracoval na rôznych miestach v Prievidzi. A pretože sa mu 
do práce nechcelo chodiť peši, kúpil si motorku. Jednosedadlového Pioniera. 
Doma sa poctivo pripravil na skúšky, aby mohol dostať vodičský preukaz a vybral 
sa na policajnú stanicu Pioniera prihlásiť. Samozrejme, načo by šiel pešo, keď už 
mal motorku?  
   Po príchode na políciu pekne pozdravil a povedal službukonajúcim policajtom, 
že si prišiel prihlásiť motorku. Tí sa ho hneď opýtali: „A kdeže máte toho 
Pioniera?“ Nič netušiaci starký odpovedal: „ No tu, pred dverami!“ „To sme mohli 
vedieť, že ste sa už na ňom doviezli! A vodičský preukaz máte?“ Keď im dal 
starký zápornú odpoveď, dobreže mu hneď nedali pokutu. Ale vtedy sa to ešte 
nebralo až tak prísne, preto mu navrhli, aby si hneď spravil skúšky. Jeden 
z policajtov zobral päť kartičiek s otázkami a povedal starkému: „Jednu si 
vytiahnite!“ Starký si pokojne vytiahol otázku, veď sa naučil všetky dopravné 
situácie na križovatkách, a prečítal ju: „Ako sa budete správať na benzínovej 
pumpe?“ Starký nevedel, čo povedať: „ Veď ako by som sa už len správal? 
Slušne!“ Rozosmiati policajti mu vysvetlili, že musí motorku najprv zhasnúť, až 
potom načerpať benzín a všetko okolo toho. A starký dostal vodičský preukaz. 
   Na svojom Pionieri jazdil starký rád a často – hlavne do práce. V tom čase 
stavali práve Staré sídlisko.  
   Jedného dňa ako zvyčajne išiel domov z Kolotoča. Pomaly sa približoval k ceste 
vedúcej popri Priemstave (vtedy to ešte nebola jednosmerka), keď si všimol, že je 
tam akosi veľa ľudí. Pri ceste stál dopravný policajt, zastavoval autá a posielal ich 
na kraj cesty. „Prečo je tu len toľko ľudí?“ v duchu sa spytoval starký. Ale keďže 
o ničom nevedel, kľudne ukázal smer a vybočil. „Stojte!“ začul akýsi hlas. 
Zastavil – a pred ním stál policajt. Starký si pomyslel: „Aspoň sa dozviem, čo sa 
to tu robí.“ A spýtal sa: „Čo sa tu deje?“ „Deje sa to, že zaplatíte pokutu 40 
korún!“ odvetil policajt. To bolo na tie časy veľa, obyčajne sa platila pokuta 20 
korún. Ale policajt hneď prekvapenému starkému vysvetlil, čo za priestupok 
spravil: „O chvíľu pôjde tadiaľto prezident a vy sa tu kľudne premávate!“ 
A naozaj! Už sa blížili motorky a v aute za nimi sa viezol prezident Novotný. 
Takto starký zaplatil svoju prvú pokutu. Ale nebola posledná... 
   Ďalšiu 20 korunovú pokutu dostal, keď viezol svojho syna Milana ostrihať. „Na 
jednosedadlovej motorke sa nemôžu viezť dvaja!“ odôvodnil to policajt. A starký 
sa nevyhol ani pokute za to, že sa viezol na zablatenom Pionieri po ceste. Nuž ale 
kde si ho mal umyť, keď sa mu zašpinil v robote? 

. Odvtedy si už starký dával pozor a často sa z pre neho bezvýchodiskovej 
situácie dostal vďaka svojmu dôvtipu. Ako vtedy, keď sa vracal zo Starého 
sídliska popri Handlovke. Prišiel až na Križovatku pri Dlhej ulici, keď s hrôzou 
zistil, že nefungujú semafory a v strede cesty stojí dopravný policajt riadiaci 
križovatku. „Ako len pôjdem? Popred neho, či poza neho?“ rozmýšľal starký, lebo 
chcel odbočiť doľava. Ale ani za svet mu nemohlo napadnúť, ako má okolo toho 
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policajta prejsť. „Á, veď pôjdem za ostatnými...“ , povedal si starký a čakal. Lenže 
čo sa nestalo! Zostal stáť prvý. „Čo teraz, čo teraz?“ usiloval sa nájsť východisko 
starký. „Nechcem platiť pokutu!“ Vtom už naňho policajt mával, aby sa pohol 
a starkého napadla spásonosná myšlienka. „Nikde neodbočím, pôjdem rovno na 
Dlhú ulicu a stadiaľ sa už domov dostanem.“ A tak aj spravil. Pokuta sa nekonala 
a starký bol rád, ako to dobre vyriešil. 
   Po čase sa jednosedadlový Pionier opotreboval. Starký ho rozobral na súčiastky, 
predal ich chlapcom z dediny a kúpil si ďalšieho Pioniera. Tentoraz už 
dvojsedadlového. 
   Dlho na ňom jazdil bez nehody a bez pokuty. Potom však spolu so svojou 
partiou začali stavať sídlisko Sever. Vtedy tam viedla len poľná cesta, a tak si 
starký povedal: „Kto by ma už len tu zastavil?“ A chodil do práce bez „papierov“ 
i bez predpísaných okuliarov na motorku. Ale raz sa mu to vypomstilo. Pri kríži 
vedľa cesty totiž hliadkovali policajti. Keď uvideli starkého bez okuliarov, hneď 
ho zastavili, a keď ešte ku všetkému zistili, že nemá pri sebe „papiere“, bolo zle – 
nedobre. Starký musel po ne bežať domov a znova dostal pokutu. 
   Dvojsedadlový Pionier slúžil starkému dobre, lenže nevedel tak ťahať do kopca 
ako ten prvý. Po čase už starký nemohol chodiť na Sever rovno hore, ale musel 
vbiehať do kľukatých uličiek na Kopaničkách, aby sa motorka rozbehla a aby 
vôbec vyšla na Sever. Nakoniec sa starký nahneval a predal ju jednému učňovi 
z Handlovej. No, predal ako predal, motorku mu dal, ale peniaze za ňu v živote 
nedostal. 
   A tak mu na jeho motorku zostali len veselé spomienky a „papiere“ od nej 
starostlivo uložené v skrini. 

Podľa rozprávania Petra Petráša st. napísala Petra Humajová  

 
Štatistika 

 
V máji tohto roku prebehlo v našej republike sčítanie ľudí. My sme si dovolili 

malé rodinné sčítanie, kde na počiatku rodu stáli Mária Mečiarová, rodená 
Šovčíková a Jozef Mečiar. Svoju spoločnú životnú púť začali v júli 1933 
uzavretím manželstva. Dva silné korene sa spojili v jeden kmeň a začal vyrastať 
strom rodiny Mečiarových. Vedeli by ste uhádnuť koľko lístkov na vetvách 
a vetvičkách už vyrástlo? 

Naši prarodičia  mali sedem detí, štrnásť vnúčat a dvadsaťštyri pravnúčat. 
K rodine patria i nevesty a zaťovia ktorých je v našej rodine pätnásť. 

Tí čo sú dobrí v matematike už poznajú výsledok. Je nás presne šesťdesiat. 
V rodine je prevaha žien  k mužom 32:28.   
A držiteľov mena Mečiar-Mečiarová je takmer polovica. Je ich dvadsaťšesť. 
Ako sami vidíte, náš strom je silný a poriadne košatý. A naša redakcia sa už 

teraz teší z ďalších vetvičiek a lístočkov. 
Iveta Floriánová 
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Hrdzavý rytier  
 

Rytier Slamka v starej zbroji 
o svoj vzhľad sa veľmi bojí. 
 
Jeho zbroj už hrdza žerie, 
skvostný šišiak plný dier je, 
 
vybledlo mu pero z páva, 
pancier sa mu rozpadáva, 
 
kopiju mu zjedli myši, 
čím sa bude teraz pýšiť? 
 
Predtým bol na roztrhanie, 
dnes sa z neho smejú panie. 
 
Tu máš, rytier Slamka, Sidol, 
znova budeš pre ne idol. 
 

Malá nočná hudba 
 

Malá nočná košeľa 
bola veľmi veselá. 
 

Spievala mi tralala 
tra – la – la – la, 
                        la, 
                        la , 
                        la... 
Až ma celkom uspala. 

Lúčna nemocnica 
 

Na lúke je frmol, zhon. 
Zvoní lúčny telefón: 
 
„Haló! Haló! 
Hlásim úraz! 
Choroba vypukla u nás!“ 
 
Čmeliak zapol húkačku: 
„Jeden kvet má žltačku!“ 
 
MUDr. Včele napadlo, 
že mu pichne žihadlo,  
dá liečivú injekciu. 
„Ale kdeže, schovaj si ju,“ 
vraví motýľ Múdrypán. 
 
„Veď to nie je žltačka,  
ale žltý tulipán!“ 
 
Prečo prší 
 

Prečo je vonku taká zima? 
Slnko je kdesi na prázdninách. 
 
Zabudlo zavrieť vodovod, 
preto nám zmokol dom, dvor, plot. 

Najkrajší dar ček k narodeninám  
 

   Raz žilo jedno dievča, ktoré sa volalo Janka. Blížili sa jej narodeniny. 
S napätím čakala na darčeky. Rozmýšľala nad všelijakými darčekmi: „Bábik 
mám veľa, plyšových hračiek mám veľa, skladačiek mám veľa, knižiek mám 
veľa, aj kaziet mám veľa. Chcela by som nejaký nezvyčajný darček, čo sa 
nedostáva len tak každý rok.“ 
   Prišiel deň jej narodenín. Ocko s Jankou pripravili oslavu, lebo Jankina 
maminka bola v nemocnici. Prišlo veľa hostí. Janka podostávala všelijaké 
darčeky, no ten najkrajší na ňu len čakal. Keď boli oslavy v plnom prúde, 
zazvonil telefón. Ocko prišiel Janke oznámiť radostnú novinu. Povedal jej, že 
má sestričku. Pre Janku to bol najkrajší darček k narodeninám. 

 Martinka Humajová 



 
Slony nikdy nezabúdajú 
 

Výskum v Keni ukázal, že slony dokážu rozpoznať 
volanie viac ako stovky svojich súkmeňovcov a to aj po 
niekoľkých rokoch odlúčenia. Ak slon počul nahrávku 

svojho kamaráta, okamžite na ňu odpovedal. Ak slona 
poznal len zbežne, trúbenie si vypočul, ale neodpovedal naň. 

Ak slon začul trúbenie úplne neznámeho jedinca, zachvacovalo 
ho vzrušenie a zlá nálada. Zaujímavé je, že slony odpovedali aj 
na nahrávku volania známeho slona, ktorý zahynul dva roky 
predtým. 
 

Učíme sa v noci 
 
Vedci pomocou špičkovej zobrazovacej technológie zistili, že oblasť mozgu, ktorá 
pracuje, keď sa učíme niečo nové, je aktívna aj počas snívania a hlbokého spánku. 
To znamená, že ak sa dobre vyspíme po riešení náročnej úlohy či po namáhavom 
učení, mozog získané vedomosti počas spánku absorbuje a uloží. Mozog si počas 
snívania teda prehráva zážitky, skúsenosti a nové vedomosti a ukladá ich do 
pamäte pre naše neskoršie použitie. 
 
Zvierací muzikanti 
 
Komponovanie hudby nemusí byť len ľudskou 
záležitosťou. Vedci zistili, že napríklad vtáky dokážu 
nielen vytvárať originálne hudobné kusy, ale sú schopné aj 
spolupracovať pri spievaní komplikovaných piesní. Veľryby 
zasa komponujú skutočné symfónie, obsahujúce opakovanie 
motívov a rytmov a údajne sa pri komponovaní riadia veľmi podobnými 
pravidlami ako ľudskí skladatelia. V Austrálii žije zasa istý druh kakadu, 
ktorý je hotovým bubeníkom. V pralese si nájde vhodný dutý peň a paličku, ktorú 
si chytí do pazúrov jednej nôžky a celkom vedome ňou bubnuje po pni. 
 
Elektráreň na šupky 
 
V Španielsku prebieha experiment s elektrárňou, ktorá spaľuje olivové kôstky 
a šupky. Z tejto nezvyčajnej suroviny dokáže vyprodukovať až 12 MW elektriny. 
Paliva je dosť, pretože v Španielsku sa vyrába celá jedna tretina svetovej 
produkcie olivového oleja a ročne sa tam vyprodukuje 5 miliónov ton olivového 
odpadu. Prvá elektráreň sa osvedčila a čoskoro by k nej mali pribudnúť ďalšie 
dve, teraz už 16 MW. 
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Nepečená ovocná torta 
 
 

Suroviny: 75 dkg očistených jabĺk, 4 dcl vody, 6 lyžíc kryštálového cukru, 
2 balíčky okrúhlych piškót, 2 krémové prášky „Zlatý klas“, čokoládová poleva, 
šľahačka 

Postup: Jablká postrúhame, pridáme 2 dcl vody, cukor a uvaríme kašu. 
Krémové prášky rozmiešame v 2 dcl vody, pridáme do ovocnej kaše a 2 minúty 
povaríme. Dno tortovej formy vyložíme piškótami, pokvapkáme rumom, 
zalejeme teplou jablkovou kašou, postup 4 krát opakujeme. Po vychladnutí 
a stuhnutí plnky tortu vyklopíme a polejeme čokoládovou polevou. Môžeme 
prizdobiť šľahačkou. Jablkovou plnkou môžeme plniť aj vopred upečené 
piškótové pláty, namiesto maslovej plnky. 

 
 

Domáca šľahačka 
 

 ½ l mlieka, 3 dkg kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, uvaríme. Po 
odstavení pridáme 20 dkg stuženého tuku „Cera“, 10 dkg masla a všetko 
necháme rozpustiť. Do mixéra dáme 1 žĺtok, pridáme pripravenú zmes, 3 minúty 
mixujeme a dáme do chladničky do druhého dňa, potom vyšľaháme a zdobíme 
zákusky. Šľahačky je asi ¾ l a vydrží dlhšie. 

 
 

Perník 
 

Suroviny: 2 vajcia, 30dkg práškového cukru, 34 dkg hladkej múky, 
1 perníkový prášok, 1 malá lyžička škorice, 1 malá lyžičky sódy bikarbóny , 
2 dcl oleja, 3 lyžice kakaa, ½ l mlieka. 

Postup: Všetko spolu zmiešame, dáme na vymastený a vysypaný plech ( hlbší 
ako na kysnutý koláč) piecť. Vychladnuté potrieme džemom a polejeme 
čokoládovou polevou alebo len pocukríme. 

Recepty vyskúšala a odporučila Filka Petrášová. 
 

„Necpalské sakaze“  
 

Suroviny:  zemiaky, karfiol, tvrdý syr, saláma, olej, smotana na šľahanie, 
2 vajcia, soľ, vegeta, červená paprika, čierne korenie, kečup, orientálne korenie. 

Postup: Zemiaky a karfiol uvaríme v slanej vode. Olejom si vymastíme pekáč, 
na spodok dáme polovicu uvarených zemiakov, na to všetok karfiol. Na karfiol  
polovicu zemiakov. Smotanu, vajcia, vegetu, papriku, korenie, kečup 
a orientálne korenie spolu zmixujeme a zalejeme. Pečieme vo vyhriatej rúre 
približne 50 minút. Podávame so zeleninovým šalátom a podľa chuti zapijeme 
pivom na odgrgnutie. 

Veronika Petrášová 
 

Strana 17 MAŇA RECEPTY 



Rešpektuješ prírodu? 
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1.Zelená je farba nádeje. Ale, kto sú 
to zelení? 

a) Futbalové mužstvo. 
b) Nadšenci pre prírodu. 
c) Európski ekológovia. 

2.Symbol medvedíka pandy označuje: 
a) Láskavosť. 
b) Svetovú organizáciu W.W.F. 
c) Plyšovú prikrývku na posteľ. 

3.Aký je symbol recyklovaného 
papiera? 

a) Bicykel. 
b) Dubový list. 
c) Strom. 

4.Keď je v televízii nejaký program 
o prírode: 

a) Pozorne ho sleduješ. 
b) Robíš to, čo si robil a občas sa 

naň pozrieš. 
c) Nezaujíma ťa to a robíš si iné. 

5.Katalyzátor znamená: 
a) Praveký  podlhovastý džbán. 
b) Typ výfuku auta, ktoré jazdí na 

bezolovnatý benzín.   
c) Moderné auto. 

6.Nie je to dar, ale skôr masakra. Čo 
je to? 

a) Kabát z norky. 
b) Náramok zo slonoviny. 
c) Opasok z kože. 

7. Skleníkový efekt je: 
a) Zvýšené bolesti hlavy po dlhšom 

pobyte v skleníku. 
b) Oteplenie zeme spôsobené 

zvýšením škodlivých plynov 
v atmosfére. 

c) Zväčšenie oteplenia na 
pestovanie niektorej zeleniny 
v špeciálnych skleníkoch. 

8. „Černobyl“ ti pripomína: 
a) Jadrového vedca. 
b) Experiment na dedinke, kde 

všetko funguje na slnečnú 
energiu. 

c) Jadrovú elektráreň, ktorá 
rádioaktívne znečistila prostredie 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
a 0 0 0 3 0 3 0 1 
b 1 3 2 2 3 2 3 0 
c 3 1 3 1 1 0 1 3 

 
Vyhodnotenie: 
Ak si získal menej ako 5 bodov: 
Niet pochybnosti, že naliehavo potrebuješ dlhé opakovanie z ekológie. Ak 
chceš byť občanom tretieho tisícročia, nemôžeš žiť so zahalenými očami bez 
nijakého ohľadu na prírodu.  
Od 5 do 15 bodov: 
Nie si asi ešte úplne informovaný o tom, že dnešný človek potrebuje žiť tak, 
aby rešpektoval prírodu. No čosi už vieš a niekedy si voči prírode aj pozorný. 
Podľa výsledku tvojho testu sa zdá, že si to vcelku obstojne pochopil.  
Od 15 do 20 bodov: 
Ekologické témy ťa zaujímajú a nežiješ s hlavou skrytou v piesku. Vieš, že ťa 
svet potrebuje a že voči prírode nemožno byť bezohľadný. Pokračuj v tom 
a neprestaň sa o prírodu zaujímať. Skúmaj aj svoje správanie. Usiluj sa, aby 
bolo zhodné s tvojimi vedomosťami o rešpektovaní prírody. 
Viac ako 20 bodov: 
Si dobrý ekológ. Si informovaný a rešpektuješ prostredie. Budeš určite dobrým 
občanom tretieho tisícročia.  
 



 

Tanec na divej vode 
 

Rafting, čiže splavovanie divých horských riek, si v posledných rokoch získava 
stále väčšiu popularitu. Slovensko v tomto smere nie je výnimkou. 

 Základom výbavy raftového tímu je gumový čln s rozmermi približne 4,5 x 2,5 
m. Cena kvalitného člna sa pohybuje okolo 100 tisíc korún. Členovia posádky 
nosia neoprénové obleky a nepremokavé bundy, lebo voda v riekach je väčšinou 
studená. Ďalšou súčasťou výstroja je záchranná vesta a prilba, ktoré majú 
obmedziť riziko zranení na minimum. No a samozrejme nesmie chýbať pádlo. 
Výbava na jedného človeka bez lode stojí asi 20 000 korún. Ak k tomu prirátame 
výdaje na cestovanie, je jasné, že tento šport sa nedá robiť bez sponzorov.  

Posádka raftu (člna) má šesť členov a každý z nich má presne určené úlohy. 
Vpredu sú dvaja „háčikovia“, ktorí udávajú tempo a určujú smer. Za nimi sú dvaja 
„ťahúni“ alebo „motory“. Ich úlohou je čo najsilnejšie pádlovať. Nemajú vplyv na 
riadenie člna. No a vzadu je dvojica kormidelníkov. Maximálne dôležitá je však 
súhra všetkých šiestich. Dobrí sú len tí, ktorí sú zohratí. 

 Na raftingových súťažiach sa preteká v štyroch disciplínach. Prvou je krátka 
časovka (Time Trial), ktorej výsledok určí nasadenie tímov do ďalších dvoch 
disciplín – slalomu a šprintu. Slalom je najtechnickejšou časťou súťaže. Je to 
jazda cez bránky rozmiestnené na trati. Veľmi atraktívny pre diváka je šprint 
(head to head). Naraz štartujú dve posádky a zvíťazí tá, ktorá príde skôr do cieľa. 
Poslednou a fyzicky najnáročnejšou disciplínou je maratón. V ňom sa prejaví, kto 
je ako pripravený. Pravda, rafterský maratón nie je taký dlhý ako bežecký. Ale je 
rovnako náročný. V chilskom Futaleufu čakal na rafterov 12 kilometrov dlhý úsek 
rozbúrenej rieky, inými slovami 40 minút tvrdého pádlovania.  

Každá disciplína sa vyhodnocuje samostatne a súčet bodov určí celkového 
víťaza. Najvyššie bodové známky získavajú rafteri za maratón a slalom.  

Rafting už stihol na Slovensku zapustiť pevné korene, aj keď vhodné rieky u nás 
prakticky nie sú. Súťaže sa konajú len na tatranskej riečke Belá. Tá ma však 
dostatok vody iba na jar. A tak sa rajom slovenských rafterov stal umelý kanál 
v Čunove, ktorý je súčasťou vodného diela Gabčíkovo. Patrí k tým náročnejším, 
no zároveň je pomerne bezpečný. 
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Hľadáte čosi na zlepšenie nálady? 
Pripravte sa na ozajstný silný 

zážitok... 
Hudobná skupina 

vydala svoj druhý album 

... STÁL E VESEL O 
na CD a MC 

Dostanete kúpiť v každom dobrom obchode, 

najlepšie však na adrese 
 Peter Petráš Poľná 33 

PRIEVIDZA 
tel. 046/5419731 


