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NOVINKY Z RODINKY  

 
   29. augusta opäť zdolali Kľak niekoľkí členovia našej rodiny: Silvia, Veronika 
a Peter Petrášovci, Patrik, Erik, Marek a Beátka Pálešovci, Tomáš Mečiar 
a Martin, Petra a Jozef Humajovci. Pridali sa k nim aj ďalší „túrychtiví“ rodinní 
priatelia: Betka Karpišová a Tibor a Paľo Baniarovci. Na vrchole Kľaku však 
nepobudli dlho, pretože k studenému vetru sa onedlho pridalo i mrholenie. Radšej 
teda rýchlo zišli dole a posedeli si v Kľačne pri pohári kofoly. 
 
   Od 6. až do 13. septembra pobudla Martinka Humajová so svojou triedou 
4. A z PZŠ Fr. Hanáka v škole prírode v Hranovnici pri Poprade. Spolu s ňou tam 
bola aj Evka Humajová ako zdravotníčka. Žiaci si užili veľa zábavy, pretože pani 
učiteľky i s pátrom Jánom Hríbom pre nich pripravili bohatý program: okrem 
športových hier to bol napríklad nočný pochod, hľadanie pokladu, maškarný ples, 
Milionár, rôzne túry, či návštevy Dobšinskej ľadovej jaskyne a Spišského hradu. 
 
   V piatok, 7. septembra, odišiel Martin Humaj spolu so skautmi na trojdňový 
výlet do Nitry. Bývali u pátrov piaristov. Okrem športových hier ( ping – pong, 
futbal) absolvovali aj prehliadku mesta. Domov sa vrátili v nedeľu, 9. septembra. 
 
   9. septembra sa Peter, Erika, Silvia a Veronika Petrášovci, Štefan Páleš, Filka 
a Peter Petrášovci a Petra Humajová vybrali do Rajeckej Lesnej, kde poobdivovali 
krásny drevený Slovenský betlehem. 23. septembra navštívila Rajeckú Lesnú 
i rodina Humajová. 
 
   V októbri začala Veronika Petrášová chodiť na Fakultu priemyselných 
technológii v Púchove. Na vysokej škole sa jej veľmi páči. Podľa jej slov býva na 
peknom, vynovenom internáte a darí sa jej. 
 
   14. októbra boli Erika a Peter Petrášovci, Filka a Peter Petrášovci, Evka, Jozef, 
Martinka a Petra Humajovci a Štefan Páleš v Novej Bani. V miestnom kostole 
bola totiž výstava obrazov vyrobených z prírodných darov ( jabĺk, orechov, tekvíc, 
múky, škorice...). Naozaj tu bolo čo obdivovať. 
   
   19. októbra povedala svoje „áno“ Renátka Petrášová Viliamovi Božikovi 
v rímskokatolíckom kostola sv. Martina v Bojniciach. Svadobná hostina sa 
uskutočnila v novom kultúrnom dome v Kanianke. Všetci hostia sa dobre bavili – 
určite aj vďaka hudobnej skupine Necpalanka a starejšiemu Milanovi Petrášovi. 
 

V piatok 19. októbra sa tiež konal koncert slovenskej legendárnej skupiny Elán 
v Prievidzi. Erika Petrášová a jej kamarátka, Silvia Petrášová a Martin a Petra 
Humajovci prišli do Športovej haly medzi prvými, takže si „uchytili“  dobré 
miesta.  Koncert  začala  niekoľkými  piesňami  Lucia  Šoralová  a  potom  už  za 
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mohutného potlesku vyšli na pódium členovia Elánu. Na koncerte odzneli veľké 
hity ako napríklad Vymyslená, Ulice, Stužková, Kočka, Nie sme zlí, Láska, 
Bosorka, Odpusť mi láska, Voda, čo ma drží nad vodou a mnoho ďalších... 
 
   V októbri a novembri bývali u svojej starkej Elenky Mečiarovej jej vnuci – 
Dominik a Marek Floriánovci. Ich rodičia, Ivetka a Zdeněk , totiž kúpili rodinný 
dom v Újezde u Brna a práve sa tam sťahovali. 
 
   Na jeseň tohto roku dokončil Milan Humaj prestavbu rodinného domu. Andrej 
a Mirka sa už teraz tešia zo svojich vlastných izieb. 
 
   9. novembra sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnili oslavy 20 rokov zboru 
Úsmev ( kde pred časom spievali aj Silvia a Veronika Petrášové ). V rámci 
programu bol premietnutý krátky film o histórii zboru. Všetci si spomenuli aj na 
bývalú dirigentku Magdušku Orlíkovú, ktorú úspešne zastúpila Anežka 
Balušinská. Prítomných bolo veľa známych osobností: skladateľov, textárov 
a riaditeľov rôznych hudobných inštitúcii. Po programe nasledovali gratulácie 
a malý banket, na ktorom sa okrem iných stretli aj starí členovia Úsmevu. 
 
   V sobotu, 24. novembra, sa vo veľkej Lehôtke uskutočnil festival Mladí 
mladým. Začal sa sv. omšou, ktorú slúžil Mons. Peter Mišík, dekan z Novej Bane. 
Spieval zbor Nádej. Program pokračoval vystúpením zborov od piaristov: iXy, 
Rosnička ( s Martinkou Humajovou) a Trosky ( so Silviou Petrášovou a Petrou 
Humajovou). Vystúpili tu i Bartolomejčatá z Prievidze, Šumienky z Diviak nad 
Nitricou, Skalkáči zo Šimonovian a Zbor sv. Jakuba z Tužiny. Záverečnú bodku 
dala skupina Spray z Veľkej Lehôtky, ktorá túto akciu aj zorganizovala. 
  
   7. decembra mala pani učiteľka Alica Karpišová triedny večierok. Otvorili 
Martinka a Petra Humajové štvorručkou Veselé prázdniny od Hoppa. Martinka 
hrala ešte aj Etudu C dur od Czerneho, Petra Canzonettu od Dusíka. Na tomto 
večierku vystupovala aj Mirka Humajová, ktorá hrala skladbu od Eugena 
Suchoňa: Ej, ženy, ženy a Silvia Petrášová (hrala Rondo – tocata od Kabalevského 
a štvorručku Podraz). 
 
   9. decembra sa Peter Petráš starší dožil 75 rokov. Zablahoželať mu prišlo 
množstvo gratulantov, a to nie len členov rodiny! 
 
   Vo štvrtok 13. decembra sa Silvia Petrášová a Petra Humajová zúčastnili 
exkurzie do Martina. Boli na divadelnom predstavení Don(a) Juan(a) od Moliéra 
a navštívili i literárne múzeum a obchodný dom Tesco.  
 

                                                 Petra Humajová a Silvia Petrášová 
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RODINNÝ VÝLET 2001 
 

   11. august 2001. Sobota. Sedem hodín ráno. Hovorí vám to niečo? 
Mnohým určite áno. Pretože práve v sobotu 11. augusta 2001 o siedmej 
hodine rannej naštartoval autobus pri dome Petra Petráša ml. a už po 
jubilejný 10.krát sa vydal na cestu po Slovensku. Pravdaže, nebol prázdny. 
Väčšinu cestujúcich tvorili rodinní príslušníci a tí ostatní – to boli rodinní 
priatelia. Všetci vynikajúco naladení. 
   10.krát – to už je čo povedať. A tento výlet sa od ostatných aj trochu 
líšil. Na zadnom okne autobusu bol obrovský plagát, ktorý nakreslila 
Silvia Petrášová. Čo bolo na ňom? Okrem iného aj básnička, ktorú dva dni 
predtým zložila Silvia za pomoci Martina a Petry Humajovcov. A znela: 
 

„Po Slovensku cestujeme  
už 10. raz, 
s rodinou sa zasmejeme, 
rezňov zjeme zas... 
 
Každému sa ujde 
„cucnúť“ si z tej domoviny, 
naspäť šťastný príde,  
ľahne pod periny.“ 

 
(Len tak mimochodom, vnímate dvojzmyselnosť „cucnutia si 
z domoviny“?) 
   Ďalšou novinkou boli odznaky – papierové kvetinky (zlosovateľné !), 
ktoré tiež vyšli z rúk Silvie a jej pomocníkov. Každý účastník výletu mal 
svoj odznak pripnutý či už na tričku alebo  košeli celý deň. 
   Hneď na úvod organizátor Peter Petráš ml. všetkých privítal a oboznámil 
s trasou výletu – Trnava, Brezová pod Bradlom a Piešťany. A potom sa 
chopil harmoniky, Kamil Petráš trúbky, a začalo sa hrať. Pri speve cesta 
rýchlo ubiehala a zanedlho sa pred nami objavila Trnava. Tu sme najprv 
navštívili obchodný dom Tesco, kde sme skoro „zabudli“ Tomáša Mečiara. 
Našťastie sme si jeho neprítomnosť včas všimli, a tak sme mohli veselo 
pokračovať v ceste. Nešli sme však ďaleko – do centra Trnavy. Väčšina 
výletníkov navštívila mestskú vežu a niektoré z množstva miestnych 
kostolov. Tí najmenší účastníci výletu mali radosť hlavne zo získania 
podpisu moderátora TV Markíza Patrika Hermana, obedujúceho v jednej 
reštaurácii na námestí. 
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Naše kroky ďalej viedli na mohylu M. R. Štefánika, ktorá stojí nad 
Brezovou pod Bradlom. Toto veľkolepé architektonické dielo Dušana 
Jurkoviča všetkých uchvátilo. Svoje poznatky o M. R. Štefánikovi si 
niektorí z nás obohatili v múzeu v Brezovej pod Bradlom. 
   Nuž a posledné miesto, ktoré sme navštívili, neboli plánované Piešťany, 
ale motorest Čertova pec. Tu sme doslova „vtrhli“ na svadbu. Svadobčania 
sedeli len pri magnetofóne, takže núdzová zostava Necpalanky – Peter 
Petráš ml. s harmonikou, Kamil Petráš s trúbkou, Peter Lachký s bubnami 
( neskôr sa pridal aj Viliam Tŕň s hrkálkou a Štefan Páleš s rumbaguľami) 
im s radosťou zahrali pár piesní. Jasné, že spolu so svadobčanmi sme si 
zatancovali aj my. Keď trúbkara Kamila poštípala na peru osa, zdalo sa, že 
zábave je koniec. Ale bolo to len zdanie, pretože pravdepodobne pod 
vplyvom hesla: „Petráš sa nikdy nevzdáva!“ Kamil odohral ešte i ďalšie 
piesne. 
   Pre všetkých bolo určite zábavné aj draženie huspeniny, ktorú si Kamil 
objednal. Ale nebojte sa, dražbu vyhral, takže huspeninu napokon aj 
zjedol. 
   Konečne nadišla slávnostná chvíľa losovania. Pod dohľadom Kamila 
premenovaného na notára Talířa vyžreboval Peťo výhercu jedinej ceny. Čo 
to bolo, to vám radšej neprezradím. Tá cena bola totiž „typicky slovenská“ 
a nakoniec sa z nej ušlo každému, nielen jej výherkyni Beátke Pálešovej. 
   Nuž a nadišla chvíľa odchodu. Na cestu domov nás vyprevadili všetci 
svadobčania so ženíchom i nevestou. V autobuse sme si už bez hudobného 
doprovodu zaspievali všetkým známe piesne ako napr. Prší, prší či Pec 
nám spadla. 
   A na záver svoje dojmy zhodnotil Kamil Petráš: „Toto bol najlepší výlet, 
na akom som kedy bol!“ Odhliadnuc od toho, že to vraví každý rok – mal 
pravdu. 

Petra Humajová 
 

Ž I A C K E  P E R L I Č K YŽ I A C K E  P E R L I Č K YŽ I A C K E  P E R L I Č K YŽ I A C K E  P E R L I Č K Y     
 

Kúzlo Vianoc spočíva v tom, že vstávam, až keď vstanem. 
Cez Vianoce veľa čítam, najviac návody, ako sa ktorá hra hrá. 
Príroda zaľahla na zimný spánok, len zamrznuté vtáctvo poletovalo. 
Keď začne snežiť, tak lyžiari začnú znášať lyže. 
Sneh padá, keď sú mraky prechladnuté. 
Rybu jeme očami, aby sa nám kosť nezapichla v krku. 
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Dnes sme si na vás vymysleli takú netradičnú anketu. Otázka znie: 

ČO JE TO? 
 
MARTIN HUMAJ: Čertova hlava alebo Dvojičky v New Yorku. 
MARTINA HUMAJOVÁ: Nejaké mesto, ktoré sa odráža od hladiny vody. 
EVA HUMAJOVÁ: Mozaikový obraz. 
PETER PETRÁŠ ST.: Chrústy. 
MARTIN CHUDÝ: Ježko. 
BOŽENA HUMAJOVÁ: Mesto, činžiaky. 
PETER CHUDÝ ML.: Mravec alebo chrobák. 
PETER CHUDÝ ST.: Sídlisko. 
MONIKA CHUDÁ: Sova. 
TOMÁŠ MEČIAR: Tvár so slnečnými okuliarami. 
DOMINIK FLORIÁN: Chcem si tipnúť, ale neviem. 
PETER PETRÁŠ ML.: Rozkvitnutá púpava. (Po chvíli to zmenil na „Silvín dríst“) 
ERIKA PETRÁŠOVÁ: Chrobáčiky na kvete. 
VERONIKA PETRÁŠOVÁ: Čertova hlava zhora. 
JANKA PETRÁŠOVÁ: Marťanko nad hladinou vody ( pozn. red.: obrázky boli 
nakreslené jeden nad druhým a Janka ich brala ako celok). 
MILAN PETRÁŠ: Hlava muchy. 
FILKA PETRÁŠOVÁ: Hlava voľačoho. 
LUCIA PETRÁŠOVÁ: Svietnik so sviečkami zhora. 
LENKA PETRÁŠOVÁ: Brmbolec. 

Správna odpoveď: Čertova hlava zhora. 
 
MARTIN HUMAJ: Laso alebo vajce. 
MARTINA HUMAJOVÁ: Mláka. 
EVA HUMAJOVÁ: Kružnica alebo náhrdelník. 
PETER PETRÁŠ ST.: Retiazka. 
MARTIN CHUDÝ: Ryba. 
BOŽENA HUMAJOVÁ: Ihrisko. 
PETER CHUDÝ ML.: Vajce. 
PETER CHUDÝ ST.: Obdĺžnik. 
MONIKA CHUDÁ: Letecký pohľad na štadión. 
TOMÁŠ MEČIAR: Elipsa alebo svätožiara.  
PETER PETRÁŠ ML.: Elipsa. 
ERIKA PETRÁŠOVÁ: Futbalový štadión. 
MILAN PETRÁŠ: Elipsa. 
FILKA PETRÁŠOVÁ: Formička na koláčiky. 
LUCIA PETRÁŠOVÁ: Stôl. 
LENKA PETRÁŠOVÁ: Zdeformovaná guľka alebo nejaká iná ozdoba na 
vianočný stromček. 

Správna odpoveď: Makový závin. 
 

Obrázky vymyslela a nakreslila Silvia Petrášová, pýtala sa Petra Humajová. 
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Očakávali príchod Spasiteľa sveta len Židia? 
 
   Odpoveď znie nie. Pri skúmaní histórie rôznych národov a kmeňov sa 
totiž zistilo, že i pohanské národy čakali na Spasiteľa, múdreho učiteľa či 
večného kráľa. 
   Číňania napríklad očakávali „veľmi múdreho muža, ktorý nie je poddaný 
ľudskej prirodzenosti“. Významný filozof Konfucius povedal: „Počul som 
dávne podanie, že v západných krajinách povstane muž, ktorý bez násilia 
urovná neporiadky, prebudí vieru a vykoná veľa záslužných skutkov.“ 
   Indovia tiež túžili po príchode Spasiteľa na svet. V epose Mahábharáta 

(jedna z najväčších a najstarších 
indických básní) sa hovorí o tom, že 
budúci Spasiteľ sa narodí z Panny, 
bude pochádzať z kráľovského rodu, 
bude žiť medzi chudobnými pastiermi 
a už ako dieťa bude prenasledovaný, 
že zomrie za ľudí a premôže ríšu zla. 
   Aztékovia verili v záchrancu, 
ktorého nazývali Tezcatlipoca. Mal 
zničiť hada – pôvodcu zla. A potom 
mala nastať doba, v ktorej prestanú 
všetky krvavé obety a na svete bude 
len jedna, nevinná a čistá obeta. 

   Kelti si vo svojich chrámoch uctievali sochu panny, z ktorej sa mal 
narodiť syn, čo pošliape hlavu hada. 
   U Egypťanov za všetko hovorí istá povesť: „...had Týfon zo závisti 
páchal hrozné veci. Zem i more naplnil plačom, on je pôvodcom všetkého 
zla. Prišla však silná, vznešená žena a premohla jeho zlobu. Had Týfon sa 
zvíjal a zúril, ale Izidin syn Hora sa pustil s ním do boja a úplne ho 
premohol...“ 
   Peržania verili, že medzi Bohom a ľuďmi je prostredník, ktorý založí 
kráľovstvo pokoja a lásky. Zvíťazí nad smrťou a vykúpi ľudstvo. 
   Grécky básnik Aischylos vytvoril z národných tradícii trojdielnu báseň 
Pripútaný Prometheus. Je tu ospievaný pád a vykúpenie ľudstva. Obsah 
básne súvisí so všetkými miestami Sv. písma, kde sa hovorí o Mesiášovi, 
ktorý vzal na seba neprávosti a znášal naše bolesti. 
   I Rimania túžili po Spasiteľovi. Aj keď opovrhovali židovským 
národom, predsa sa nemohli ubrániť pred istou veštbou – že spása príde 
z tejto nepatrnej zeme... 

   (Podľa informácii z časopisu Svetlo spracovala P. H. ) 
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OSEMSMEROVKA  
Rodina Škótov pri raňajkách: Zo stropu nad ich stolom visí na šnúrke zaviazaná 

kocka cukru. Otec pozrie na kocku a zamieša si kávu, matka pozrie na kocku 
a zamieša si kávu, dcéra pozrie na kocku a zamieša si kávu. Nakoniec sa pozrie 
syn na kocku a zamieša si kávu. Potom sa pozrie ešte raz a opäť si zamieša. Zrazu 
mu otec strelí zaucho a vyčítavo vraví: ( tajnička 4 5 5 1 ) 

 
ALAN, ANDERSEN, ARARA, BARAK, BARAN, BÁBIKA, BLÚZKA , 
CEMENT, CIBUĽA, ČASY, ČLENKA, DÁVID, DECIBELY, DEVÍN, 
DOMOV, DUSÍK, ELÁN, EMENTÁL, EXEMPLÁR, HRON, IDEALISTA, 
INTELIGENCIA, IRÁNEC, ISTO,KAČKY, KALAMÁR, KAUKAZ, 
KALKULA ČKA, KAZISVET, KOČKA, KOSTI, KUKURICA, LAKOMEC, 
LASO, LEČO, LYKO, MAK, MAŤOVE ONDATRY, MONČA, MRÁKAVA, 
NAČO, NANA, NARODENINY, NEHA, OKNO, OLOVO, PIRANE, PROSO, 
RASA, ROLAND, ROLÁDA, ROTY, RUKA, RUKÁV, RYBÁR, RYBÁRIK, 
RYBKA, SALAMANDRA, SLABIKA, SYROKRÉM, TANCE, TANK, 
TRAKY, TYRANI, ŤAPKA, UDICA, URBAN, VAŇA, VEMENO, VÝRON, 
ZÁCHRANÁR, ZUZANA 

                                                 Martinka, Martin a Petra Humajovci  
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Štyri sviece 
   Na adventnom venci horeli štyri sviece. Bolo celkom ticho. Také ticho, že bolo 
počuť, ako sa sviečky začali rozprávať. Prvá vzdychla a povedala: „Volám sa 
Pokoj. Svietim, ale ľudia nezachovávajú pokoj, nechcú ma.“ Jej svetlo bolo čoraz 
slabšie a nakoniec zhaslo. 
   Druhá sviečka sa mihotala a vravela: „Volám sa Viera. Ale som zbytočná. Ľudia 
nechcú počuť nič o Bohu. Nemá význam, aby som horela.“ Miestnosťou zavanul 
prúd vzduchu, a aj druhá svieca zhasla. 
   Tichučko a smutne sa prihlásila k slovu aj tretia svieca. „Volám sa Láska. Už 
nemám síl horieť. Ľudia ma odsúvajú nabok. Vidia len seba samých, a nie 
druhých, ktorých by mali milovať.“ Aj jej svetlo sa naposledy zamihotalo 
a zhaslo. 
   Tu vošlo do izby dieťa. Pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Nože, nože, vy 
predsa máte horieť, a nie byť zhasnuté!“ A bolo mu z toho do plaču. Vtom sa však 
ozvala štvrtá svieca. Povedala: „Neboj sa! Pokiaľ horím, môžeme zapáliť aj 
ostatné sviečky. Volám sa Nádej!“ 
Dieťa vzalo túto sviecu a pomocou nej zapálilo i ostatné. 
 

Vianočný dar 
   Dolár a 87 centov. To bol celý jej majetok na Štedrý večer. Ako za to mala kúpiť 
dar pre svojho manžela? 
   Sadla si na pohovku a rozplakala sa. Potom vstala a pred zrkadlom si začala 
pudrovať uplakanú tvár. Vtom dostala nápad. 
   V ich rodine mali dve veci, na ktoré bola hrdá: jeho vreckové hodinky a jej 
prekrásne, dlhé, zvlnené vlasy. 
   „Predám svoje vlasy,“ povedala si, „tak získam peniaze a budem mu môcť kúpiť 
vianočný dar.“ 
   Ako povedala, tak urobila. Našla obchod, v ktorom vykupovali vlasy. Dostala za 
ne dvadsať dolárov. Zvyšok vlasov si potom doma nakučeravila. Za získané 
peniaze mu kúpila celkom hodnotnú retiazku na vreckové hodinky. Nech ich 
konečne môže ukázať aj na verejnosti! Dosiaľ ich vždy zahanbený skrýval pre tú 
nemožnú šnúrku. 
   Domov prišiel neskoro popoludní. Keď zbadal ženu s krátkymi vlasmi, zbledol. 
Hodila sa mu okolo krku so slovami: „Veď mi čoskoro znova narastú. A aj takéto 
krátke sú predsa pekné!“ 
   Zle si však vysvetľovala jeho zblednutie. Nezbledol preto, že by sa mu takto 
nepáčila, ale pre vianočný dar, ktorý jej kúpil. Bolo to množstvo hrebeňov 
a sponiek, o ktorých tak často snívala, keď ešte ležali vo výklade kaderníctva. 
A teraz sú tie vlasy krátke! 
   Ešte raz utešovala manžela: „Celkom iste mi rýchlo narastú, uvidíš!“ A potom 
mu porozprávala, prečo má krátke vlasy: „Predala som ich, aby som ti mohla 
kúpiť vianočný dar!“ A podávala mu balíček. Otvoril ho, zbadal cennú hodinovú 
retiazku a musel sa usmiať. Potom povedal: „Mali by sme naše vianočné dary na 
čas odložiť.“ 

   A porozprával jej, ako založil svoje zlaté hodinky, aby jej mohol kúpiť 
vysnívaný darček. 
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ROZHOVOR SROZHOVOR SROZHOVOR SROZHOVOR S    MILANOM RÚFUSOMMILANOM RÚFUSOMMILANOM RÚFUSOMMILANOM RÚFUSOM     

 
   Pamätáte sa ešte na vianočné číslo Mane spred  roka? V ňom sme vám 
ponúkli rozhovor so známym spevákom Robom Kazíkom. I tento rok sa 
nám podarilo (a opäť formou listu) získať rozhovor s významnou 
osobnosťou – slovenským básnikom Milanom Rúfusom. Mnohí ste určite 
čítali jeho krásne básne. A teraz máte možnosť začítať sa do jeho odpovedí 
na naše zvedavé otázky... 
   Pán Rúfus, narodili ste sa v Závažnej Porube. Ako 
si spomínate na svoje detstvo a rodičov? 
   Detstvo som dostal do daru také krásne, že keby 
som žil päťsto rokov, ešte stále by to nevyčerpalo 
moju vďačnosť za ten dar. Je to to najkrajšie, čo sa 
mi v živote doteraz prihodilo. 
   Prezradíte nám nejakú veselú príhodu zo 
školských lavíc? 
   Školské lavice sú už tak ďaleko od sedacích častí 
môjho tela, že je i ťažko spomínať. Znamenalo by to 
loviť vo vode veľmi hlbokej. Ja sám som medzi 
školskými lavicami prežil rozhodujúcu časť života. 
Zarábal som si na chlieb ako vysokoškolský učiteľ. 
Tie lavice ma sprevádzali až do penzie. Ja som len 
vymenil v triedach miesto: z lavíc za katedru. 
   Koľko ste mali rokov, keď ste napísali prvú báseň? 
   Vari okolo desať. Ak to, čo som vtedy na papieri 
usmolil je už možné nazvať básňou. Ale bol to 
vstup. 
   Po kom ste zdedili vzťah k poézii? 
   Báseň je dar. Tak ako život je dar. Ten, ktorý 
darúva najcennejšie dary, nenecháva sa vidieť. 
Hovoríme mu kratučko: Boh. 
  Ako vznikajú vaše básne? Píšete to, čo vás napadne, alebo dlho 
rozmýšľate nad nejakou témou a až potom ju dáte na papier? 
   Niekedy to zo mňa vyskočí ako takmer hotové, inokedy sa nadriem. Ani 
dať ju na papier ešte nie je mať báseň v hrsti. Koľko takých papierov šlo 
do mojej piecky... 
   Máte nejakého svojho obľúbeného básnika alebo básnický vzor? 
   
 

 
 Mám viac obľúbených básnikov. Veď hovoriť o básnikoch a básniach 
patrilo aj k môjmu učiteľskému povolaniu. Vzorom sa však treba vyhýbať, 
aby ste sa v nich nerozplynuli ako kocka cukru v čaji. 
   Zbierka vašich básní Pamätníček vznikla vlastne tak, že ste napísali 
básničku na každý z obrázkov, ktoré vám darovala vaša dcéra Zuzanka. 
Môžete nám o Zuzanke povedať niečo viac? 
   Žijem už vyše štyridsať rokov vedľa postihnutého človeka. Kto sa 
v utrpení naučí žiť, zistí, že nám utrpenie nielen berie, ale aj nesmierne 

veľa dáva. A toto by som chcel odkázať vám všetkým a tete Marienke. 
                                             Ďakujeme za rozhovor! 
                                                                            Petra Humajová 
 

Básne od Milana Rúfusa  
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Sneží 
 
Ani už tichšie padať nemôže,  
ako dnes padá. 
Čo to k nám ide? Bože, prebože, 
kto nás to hľadá? 
 
Rozprávka plachá ako zvieratko 
opodiaľ stojí. 
Chcela by sa nás dotknúť 
úkradkom, 
aj sa nás bojí. 
 
Ani už tichšie snežiť nemôže,  
ako dnes sneží. 
Ide k nám záprah, Bože, 
prebože. 
V tenučkej spieži. 
 
Cez dávne detstvá snehom zapadlé 
blizučký vzdychu. 
Sneží. A my sa ako v zrkadle 
vidíme v tichu. 

Tvoje a moje Vianoce 
 
Vianoce detí. 
A veľké deti Vianoc. 
Každému inak pravdivé. 
Každému iné. 
 
Ja sa už chystám na noc. 
Ty v nekonečnom údive 
Ježiška počúvaš  
a sýtiš sa tou vravou. 
Ja to už neviem. 
Nemám síl. 
 
Už ho len myslím 
zasneženou hlavou. 
A prosím, aby odpustil. 
 



 
ELÁN  

 

   Kto by nepoznal Elán, najúspešnejšiu slovenskú skupinu na čele s Jožom 
Rážom? Elán sa už stal žijúcou legendou na slovenskom hudobnom nebi. 
Tento rok sa členovia skupiny vydali na veľké turné po Amerike, Austrálii, 
Čechách a Slovensku. Koncertovali aj u nás, v Prievidzi. V športovej hale 
nabitej do posledného miestečka vytvorili naozaj úžasnú atmosféru. 
   Ako to, že sú stále úspešní? Možno preto, že: „Spievam len to, čo žijem 
a žijem len to, čo spievam,“ povedal Jožo Ráž. A myslím, že tieto jeho 
slová sa dajú preniesť na celú skupinu. „Spievame len to, čo žijeme 
a žijeme len to, čo spievame.“ 
   Prvú zostavu Elánu dal dokopy Vašo Patejdl v roku 1968. Tvorili ju 
Vašo Patejdl s gitarou a klávesmi, Jožo Ráž s basgitarou, Jano Baláž 
s gitarou, Juraj Farkaš tiež s gitarou a Zdeno Baláž s bicími. Príležitostne 
sa k nim pripájali rôzni muzikanti, takže niekedy mal Elán aj 9 členov. 
Chalani si na nástroje a aparatúru zarábali brigádami a hraním na 
tancovačkách a vo vinárňach. Hrávali prebraté piesne a z neskúsených 
amatérov sa pomaly stávali profíci.  
   Prvý úspech dosiahli v roku 1977, keď sa dostali do televízie s pesničkou 
Semafor. Táto pieseň spolu s piesňou Dám ti všetko, čo mám vyšla ako 
singel vo vydavateľstve Opus. Elán sa tak dostal do vysielania jediného 
celoštátneho rádia a získal väčší počet poslucháčov. Pokusy preraziť 
pomocou hudobných festivalov sa veľmi nedarili, až kým nezačali 
spolupracovať s textárom Borisom Filanom a neskôr aj s Lˇubošom 
Zemanom, ktorí pre nich písali výborné texty. 
   V roku 1979 prijali ich skladbu Bláznivé hry na festival Bratislavská 
lýra, kde získali cenu za aranžmá. 
   O rok neskôr tu získali 2. cenu za pieseň Kaskadér a cenu novinárov za 
skladbu Ôsmy svetadiel. 
   V roku 1981 prišiel Opus s ponukou na vydanie debutového albumu 
Ôsmy svetadiel. Boli na ňom hity ako napríklad Ôsmy svetadiel, 
Kaskadér, Mláďatá, Mám chuť na niečo chladené, Koľko a čo za to. 
Z albumu sa predalo 145 000 kusov (najpredávanejšie LP roku 1981). 
Poslucháčov neoslovila len hudba v štýle pop – rock, ale aj kvalitné texty, 
s ktorými sa mládež mohla stotožniť. To pritiahlo státisíce fanúšikov, čo sa 
veľmi nepáčilo strážcom socialistickej morálky. Tí totiž neradi videli, keď 
davy nasledovali niekoho iného ako vedúcu stranu. Aj napriek tomu však 
skupinu posielali hrať do spriatelených socialistických krajín, aby tam 
videli kvalitu česko – slovenskej hudby. 
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V roku 1982 Elán nahral druhú platňu Nie sme zlí. Viac ako polovica 
piesní sa stala hitmi (Vymyslená, Ulice). V časopise Mladý svět získali 2. 
miesto v Ankete o zlatého slávika. Uskutočnilo sa aj veľké turné po 
Sovietskom zväze. 
V roku 1983 vyšla kolekcia Elán 3 opäť plná hitov: Človečina, Nevera, 
Gitarista, Tuláci v podchodoch. 
   Hektickým životom skupiny unavený Vašo Patejdl oznámil, že 
odchádza. Jeho príklad nasledovali aj Juraj Farkaš a Zdeno Baláž, ktorí 
chceli hrať radšej v zahraničných nočných podnikoch za viac peňazí. 
   Album Hodina slovenčiny (1985) vyšiel teda v čase, keď skupina 
prakticky neexistovala. Aj napriek tomu však zaznamenal veľký úspech 
a získal aj Zlatého slávika. 
  Jožo Ráž a Jano Baláž zostavili na jeseň 1985 nový Elán s klávesistom 
a textárom Martinom Karvašom a bubeníkom Gabom Szabom. Zdalo sa, 
že bez Vaša sa návrat nepodarí, 600 000 predaných nosičov albumu 
Detektívka však všetkých presvedčilo o opaku. Po nahratí albumu 
Nebezpečný náklad a nakrútení filmu Rabaka zostali Baláž s Rážom opäť 
sami. V roku 1990 Elán aj zostavili, ale potom ho rozpustili a začali 
podnikať v hudobnej oblasti. 
   V roku 1992 dostali ponuku na nahranie albumu. Vznikla teda ďalšia 
zostava Elánu. K Balážovi a Rážovi sa pridal Ľubo Horňák (klávesy), 
Peter Vanbauer (klávesy, saxofón, gitary) a Juraj Kuchárek (bicie). Album 
Netvor z čiernej hviezdy Q7A nebol veľmi úspešný, až na pieseň 
Sestrička z Kramárov. 
   V roku 1994 nahrali album Hodina angličtiny , výberovky a uskutočnil 
sa aj program Elán a Lúčnica.  
   V roku 1995 sa po nahratí albumu Hodina nehy do skupiny vrátil Vašo Patejdl. 
   Album Hodina pravdy bol už v poradí štrnásty a veľký úspech 
zaznamenala hlavne pieseň Hej zlato. 
   V roku 1999 Joža Ráža idúceho na motorke zrazilo nemecké auto. Jožo 
akoby zázrakom prežil. Po dvoch mesiacoch v kóme sa prebral a osem 
mesiacov  po nehode poskytol prvý rozhovor. 
   Medzitým sa veľkým hitom stala pieseň  Voda, čo ma drží nad vodou, 
ktorá ešte i teraz často zneje z éterov našich rádií. Elán v roku 2000 
vystúpil v Londýne, tento rok sa uskutočnilo spomínané veľké turné a už 
sa môžeme tešiť na ich nový album Elán 3000. 
   Skupina Elán toho prežila mnoho a má za sebou nevšednú minulosť. 
A budúcnosť? „To sa uvidí,“ vraví Jožo Ráž. 

                         (Spracovala P. H.) 
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GUSTÁV KAZIMÍR ZECHENTER LASKOMERSKÝ 
 

   Tento významný slovenský spisovateľ bol predstaviteľom prechodu od 
romantizmu k realizmu. Narodil sa v roku 1824 v Banskej Bystrici. Stal sa 
lekárom. Bol vášnivým poľovníkom a cestovateľom, zaujímal sa o prírodné vedy. 
Zomrel v roku 1908 v Kremnici. 
   Humoreska Vianoce, ktorú vám v tomto čísle Mane ponúkame, pochádza z diela 
Zozbierané žarty a rozmary. Autor ju napísal podľa svojich spomienok a nemôžete 
si v nej nevšimnúť jeho zmysel pre humor... 

VIANOCE 
   Vianoce boli už toľko ráz opísané, že veru za zbytočné pokladám k tomu dačo 
zo svojej hlavy doložiť. 
   Ale je vec istá, že Vianoce vzbudzujú u nás zvláštne vznešené a radostné city. Či 
sa to má pripísať ich sviatočnej povahe, či nastávajúcemu návratu slnca 
a prekonaniu dlhých večerov, a či všetkému tomu spolu a ešte snáď i inému 
dačomu, neznám. 
   My sme boli štyria bratia. Traja sme v banskobystrických školách vedomosti 
plným črpákom načierali a ten štvrtý, najstarší, bol komorským úradníkom pri 
železnom závode v Moštenici. 
   Náš otec – Pán Boh mu daj večnú radosť – katolík tvrdý, zachovával pôsty 
veľmi prísne. V Štedrý deň dostali sme ráno po tanieriku riedkej špitálskej, čiže 
zapraženej polievky. A to malo do večera vystačiť. Na tieto riedke raňajky dostali 
sme dvaja bratia otcovský rozkaz hneď a hneď stúpať do Moštenice a najstaršieho 
brata povolať k nám na Štedrý večer. 
   Vybrali sme sa na cestu. V noci predtým slzilo a nato pripadol mráz. Všetky 
byliny boli obrastené bielymi fúzami a klzko bolo krkolomne. Kráčali sme rezko, 
tri kroky napred a dva nazad. Ešte predsa pokrok. 
   Ukrátili sme si chodníkom cestu o dobrú štvrťhodinu. Pod nohami nám vŕzgalo, 
ale nám vŕzgalo i v žalúdkoch. Tie sa nám opálali ako prázdne kreptúchy, ale 
v predtuche bryndzových halušiek znášali sme s pokornou mysľou všetky 
neresti... 
   Po trojhodinovej prechádzke dotiahli sme do Moštenice. Už sme reku tu 
v prístave egyptských hrncov. Odpľuli sme si. Ale brata už nebolo doma. Dom 
zamknutý. Búchame, klopeme, voláme, konečne bľačíme, ale len taká prázdna 
ozvena ako v našom žalúdku – a viacej nič. Jedna mimoidúca ženička povedala 
nám plecom mrdnúc, že náš brat pred pol hodinou sa viezol do Banskej Bystrice. 
No, tie naše tváre! Chybili sme sa, keď sme išli chodníkom. 
   Jaj, ale sme sa škrabali! Škrabali i tam, kde nás nehrýzlo, a to najväčšmi pod 
srdcom. Srdce katolícke, ale žalúdok pohan. Opravdivý to lev revúci, hľadajúci, 
koho by zožral. Čo tu robiť? Pozreli sme sa ešte raz na vráta - a s ovisnutým 
nosom vrátili sme sa naspäť. Morení myšlienkami a sklamaných ľudských 
nádejách ťapkali sme ďalej podľa taktu, ako nám práve celá Piťova banda 
v žalúdku trávnice vyhúdala. Tu sa našim zadiveným očiam zrazu predstavia 
zázraky Starého zákona: pred nami ohnivý stĺp, ktorý viedol Židov cez púšť. 
Ťaháme sa za ním, a len keď sme sa k nemu už celkom priblížili, šípili sme, že ten 
ohnivý stĺp je – šíp. Šípky viseli na ňom, červené ako koraly. 
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 Požiadavka prírody nás nútila, a my pustili sme sa mlčky do chrúmania. A keď 
sme na pochúťku tam hneď v blízkom susedstve vtrepali do seba ešte po dve hrste 
srieňomodrých tŕnok, pohli sme sa ďalej.  
   Už bolo pod samý večer, keď sme vypitvaní ako načim prišli domov. Hľadaný 
brat, s  ktorým sme sa tak nešťastne minuli, už pohodlne sedel za stolom. Matka 
ako na postriežke čupela pred pecou, vsádzajúc dnu a vysádzajúc von lopárom 
koláče. Slúžka tieto teplé a voňavé poklady odnášala do chyže a ukladala ich do 
starootcovskej truhly. Jej spodok najsamprv vyštrkovala suchými opekancami, 
potom obmúrala koldokola steny tvarožníkmi a lekvárnikmi, do uhlov, ako 
spojivo, vkladala makovníky. Okrem toho nahádzaný bol, ako to už pri takých 
staviskách býva, i všakovaký iný staviteľský materiál. 
   Na túto zaujímavú prácu obrátili sme my celú našu pozornosť, pričom nám 
slinky cídlikom tiekli. Bol vám to aj klasický súmer! 
   Keď už boli múry po väzbu vytiahnuté a slúžku mama odvolala, nahovoria ma 
moji páni bratia, okrem najstaršieho, aby som vraj chytro skočil do toho pekného 
kaštieľa. 
   Áno! No ale, pravda, čert nespí, a to ani na Vianoce. Bez rozvahy vyteperím sa  
na truhlu a natešený, usmiaty – spustím sa do milého koláčového kaštieľa. Tresk! 
Vrchnák sa spustí, spinok skočí do zámky a – zachlopí sa. 
   Od strachu potratil som v prvom okamihu koncepty. Tma, dusné povetrie, 
zápach, ale nadovšetko horúce koláče odspodku mi ohrievali vošky, a k tomu mi 
ešte myseľ zaletela pred hrozivú matkinu tvár. Nebesá! Tu začnem strašne 
hurtovať. Kričím, jačím, trepem ako šialený a hádžem sa ako jašterica v ohni. 
   Pánov bratov popadne strach, chcú mi chytro otvoriť – tu nieto kľúča. V ten čas 
hýbanie sa stolov ešte nebolo v móde, ale truhla sa predsa hýbala a motala po 
chyži ako živá. Zbehnú sa otec, matka, najstarší brat a slúžka. Tí trepú zvonku, ja 
trepem zdnuká. Ach, veru mi tak bolo ako svätému Laurincovi na roštoch. Pekelná 
horúčosť mi spodok pripekala, šípky vo mne mohli sa bezpečne uvariť na lekvár. 
   Počujem čapnúť – nazdal som sa, že to kľúč v zámke, ale horkýže kľúč – boli to 
obratné dva oflinky, ktoré sa mojim na smrť preľaknutým bratom dostali od našej 
dobrej matky na odmenu. 
   Naveľa –naveľa a po dlhých trapiech, keď som na lekvárnikoch už takmer dušu 
vypustil, našli kľúč a otvorili truhlu, z ktorej som vystúpil, vyzváraný ako Venuša 
z mora. 
   Ale ako som vyzeral? Bolaže by to za fotografia! Okolo krku držal ma objatý 
tvarožník, po nohaviciach a po lajblíku na prst lekváru, na tom nalepené opekance. 
Vyzeral som ako v najväčších sypaniciach. Tvár som mal obsypanú makom a na 
nose mi sedeli tri hrozienka. 
   Ako ma v tejto podobe videli vyťahovať sa von z truhly, preľakli sa všetci ako 
pred čertom. Slúžka sa zreteľne prežehnávala. Môj lekvárový zovňajšok bol pas, 
netrúfal sa ma nikto dotknúť, Prešiel som hrdý a nedotknutý popod matkine, 
k bubnovaniu na mojom chrbte nachystané päste. 
   Stratil som sa v bočnej izbe za dverami. Moji dvaja sprisahanci za mnou, i jeden 
i druhý s pirohom na tvári, ale bez lekváru a bez tvarohu, len tak, ako im práve 
matka namazala na cestu suchou rukou. 

   Po toľkých trapiech nasledovalo lízanie, ratujúc z koristi, čo sa ratovať dalo. 
Starostliví bratia mi lekvár z puliderov zoškrabovali, kým som sa ja častoval tým, 
čo som na krku a na nose vyniesol. No, či to nie sú sladké rozpomienky? 
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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 

 
O Ihli čke z ihličia 

    Bolo po Vianociach. V izbe stál vianočný stromček. Takmer prázdny. Zajtra ho 
idú vyhodiť. Poslúžil. Doslúžil. Čo s ním? Ihličie opadáva ako suchý dážď. 
   Prišlo ráno. Otvoreným oblokom ho vyhodili von. Padol na zem medzi iné – 
bývalé vianočné stromčeky. Ihličie z neho letelo ešte chvíľu povetrím. Nejakým 
spôsobom jedna Ihlička z ihličia padla na klobúk. Pod klobúkom kráčal vážny 
pán. 
   „Br, bŕ – ŕ, je tu chladno,“ tichúčko zašepkala Ihlička. „Kam ma to ten klobúk 
nesie? Ideme k nejakému vážnemu domu.“ 
   Vo dverách vážneho domu vrátnik vážne privítal vážneho pána. „Dobrý deň, 
vážený!“ „Dobrý,“ odpovedal pán vážne. O chvíľku už sedel vo vážnej kancelárii 
a venoval sa vážnej práci. Klobúk vážne visel na vešiaku. „Vážne, to sa už nedá 
vydržať,“ pomyslela si Ihlička. „Ja som už z tej vážnosti vážne unavená.“ Vtom sa 
ale skĺzla a tichúčko padla na podlahu. Pán Vážny, ktorý sa denne venoval vážnej 
práci, sa po chvíľke poobzrel smerom k vešiaku. Vo svojej čistučkej kancelárii 
zbadal vážne znečistenie. 
   Podišiel bližšie. Vážnym pohľadom uvidel Ihličku, ktorá skoro nič neváži. „Ha, 
špina. No toto?! A tu, v mojej čistučkej kancelárii. Tak to teda nie!“ Zobral ju 
medzi dva prsty svojej vážnej ruky. „Do koša ju hodím!“ 
   Ihlička mu však nebadane skĺzla do jeho vážne studenej dlane. Pán Vážny začal 
premýšľať. „Ihli čka z ihličia...však boli Vianoce. Nedávno...“ Tvár sa mu 
rozjasnila a zjavil sa úsmev. „Ako som len mohol zabudnúť?“ 
   Ihličku z ihličia opatrne vsunul pod sklo svojho pracovného stola. Teraz ležala 
na  
pohľadnici s letnou oblohou... 
   Kedykoľvek sa potom na ňu pozrel – prerušil svoju vážnu prácu pekným 
úsmevom... 
   Neveríte? Vážne! 

                             P. Ján Lichtner, Sch.P. 
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KOKOSOVO – PUNČOVÉ REZY 
 

Suroviny: 8 vajec, 30 dkg kryštálového cukru, 30 dkg hladkej múky „špeciál“, 
1 prášok do pečiva, ¾ dcl vody 
Postup: Žĺtky vyšľaháme s 2/3 cukru a vodou do peny, pridáme tuhý sneh 
ušľahaný z bielkov a zvyšného cukru, opatrne premiešame, pridáme preosiatu 
múku s práškom do pečiva, opäť premiešame, rozdelíme na dva plechy, ktoré sme 
vyložili papierom a upečieme. 
Plnka č. 1: Jeden plát upečeného cesta pokrájame na kocky, dáme do vandlíka, 
pridáme 7 dcl pohár marhuľového kompótu aj s nálevom, podľa chuti rum, spolu 
pomačkáme a navrstvíme na druhý plát, ktorý sme najprv potreli džemom. 
Plnka č. 2: 12 ½ dkg kokosovej múčky zabaríme 2 dcl vriacej vody a necháme 
vychladnúť. 25 dkg masla vymiešame s 20 dkg práškového cukru a spojíme 
s vychladnutou kokosovou múčkou, natrieme na plnku č. 1, ľubovoľne ozdobíme 
alebo polejeme čokoládou. 
 
MIEŠANÉ REZY 
 

Do vandlíka preosejeme 40 dkg hladkej múky „špeciál“, 30 dkg práškového 
cukru, 1 prášok do pečiva, pridáme 1 vanilkový cukor, 2 vajcia, 2 lyžice džemu 
(ríbezľový, marhuľový), 2 lyžice kakaa, 1 dcl oleja, 2 lyžice mletých orechov, 
1 malú lyžičku sódy bicarbóny, nakoniec za stáleho miešania prilejeme ½ litra 
mlieka. Všetko spolu dobre premiešame a pečieme na vymastenom a múkou 
vysypanom plechu. Vychladnuté môžeme potrieť džemom a poliať čokoládovou 
polevou, alebo len pocukríme. 
 

ŠKVARKOVÉ PAGÁ ČIKY 
 

Suroviny: ½ hladkej múky „špeciál“, 25 dkg oškvarkov, 1 pochúťkovú smotanu, 
25 dkg „Palmarínu“, soľ. 
Postup: Škvarky zomelieme, všetko spolu zmiesime a necháme 3 hodiny stáť. 
Potom rozvaľkáme na ½ cm hrúbku, vykrajujeme malé pagáčiky, uložíme na 
plech, potrieme vajíčkom, ozdobíme arašidom (sézamom, rascou). Pečieme do 
ružova. 
 

PLNENÉ ŽEMLI ČKY – SLANÉ 
 

½ kg polohrubej múky, 3 dkg roztopeného masla, 1 kávovú lyžičku soli, 
¼ kávovej lyžičky mletého korenia, ½ kávovej lyžičky rasce, pridáme kvások 
z 3 dkg kvasníc, 3 dcl mlieka, 1 ½ kocky cukru, zamiesime, necháme vykysnúť, 
rozvaľkáme na 2 cm hrúbku, vykrajujeme malé žemličky ( 1 dcl pohárikom), 
potrieme rozšľahaným vajcom, posypeme sézamom alebo makom a upečieme. 
Vychladnuté prekrojíme cez poly, natrieme nátierkou, na to dáme koliesko 
klobásy alebo salámy a spojíme. 
Nátierka: 3 veľké syry „Luník“, 4 strúčiky roztlačeného cesnaku, rozmiešať. 
Môžeme použiť aj inú nátierku.  

Recepty vyskúšala, odporúča a dobrú chuť všetkým želá  Filka Petrášová. 
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SI ŠPORTOVÝ TYP? 
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1. Naskytne sa ti jedinečná príležitosť 
– skok na padáku: 

a) Využiješ ju, aby si vyskúšal novú 
senzáciu. 
b) Bojíš sa, ale nechceš si nechať ujsť 
príležitosť. 
c) Rozhodne odmietneš. Je to príliš 
riskantné. 

2. Po ktorej knihe rád siahneš? 
a) Po dobrodružnom románe. 
b) Po tej, ktorú ti odporučí niekto 
z dospelých. 
c) Po detektívke. 

3. Si v horách, kde máš možnosť 
lyžovať: 

a) Snažíš sa čím viac trénovať, byť 
čím rýchlejší... 
b) Spustíš sa po lyžiarskej stope –
chceš sa zabaviť, nejde ti o vylepšenie 
štýlu. 
c) Ráno si vyjdeš na prechádzku, lyže 
si nasadíš až poobede. 

4. Sleduješ nejaký TV program: 
a) Lebo práve nemáš nič iné na práci. 
b) Lebo sa ti páči moderátorka. 
c) A pokúšaš  sa odpovedať na 
otázky položené súťažiacim. 

5. V škole: 
a) Patríš medzi priemerných, ale máš 
naviac. 
b) Si vždy medzi prvými. 
c) V štúdiu vidíš niečo dôležité pre 
svoju budúcnosť. 

6. Ideš s priateľom na kúpalisko: 
a) Trochu si zaplávaš, a potom 
vymyslíš nejakú hru. 
b) S hrou začneš hneď. 
c) Navrhneš nejakú súťaž. 

7. Si na výlete, kde sa organizujú hry. 
Zúčastníš sa ich: 

a) Aby si našiel nových priateľov. 
b) Lebo tieto veci sa ti páčia. 
c) Aby si vyhral všetky ceny. 

8. V škole cez hodiny telesnej 
výchovy: 

a) Rád hráš volejbal. 
b) Poriadne cvičíš. 
c) Považuješ tie hodiny za zbytočné. 

8 - 12 bodov: 
Niekedy sa zaujímaš i o šport. Tvoje záujmy sú však iné. Športuješ iba vtedy, ak je to 
naozaj potrebné. Možno by si mal trochu viac rozšíriť svoje záujmy a venovať sa viac aj 
nejakej športovej aktivite. Nenauč svoje telo leňošiť! Stále tu platí staré známe príslovie: 
„Záhaľka je príčinou všetkých nerestí!“ 
13 – 19 bodov: 
Šport ťa zaujíma, no nezaberá celý tvoj čas, ani neprevláda v tvojej mysli. Jednako dá sa 
povedať, že aj keď nie si výrazne športovo húževnatý, predsa si len športovec. Máš správnu 
chuť, ktorá dokáže oceniť krásu niektorých športových aktivít a v tej istej chvíli ich 
postaviť na správne miesto v živote. 
20 – 24 bodov: 
Nepochybne si športovec. Ba niekedy ani nehľadíš na nebezpečenstvo, ak ho nejaký šport 
v sebe skrýva. Priridzene ťa baví riskovať. Pozor! Niekedy si to môže s tebou poriadne 
zažartovať! Trochu umiernenosti nezaškodí. Usiluj sa svoju šikovnosť poskytnúť i iným 
a pomáhať im premáhať nechuť k športovaniu. Nauč ich mať z toho takú radosť, akú pri 
ňom sám pociťuješ. 
 

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



 

Niekoľko naj zo športuNiekoľko naj zo športuNiekoľko naj zo športuNiekoľko naj zo športu    

    

Basketbal: 
Rekordných 58 bodov po prvej štvrtine dosiahol tým Buffala v zápase 

ktorý sa hral 20. 11. 1972 v Bostone. 
Rekordmanom v počte nastrieľaných 

trestných hodov v priebehu jednej minúty a aj 
v priebehu desiatich minút je Jim Connoly 
(USA). 10. a 12. 10 1998 sa mu podarilo v St. 
Peter‘s School, Pacifica (Kalifornia, USA) 
premeniť 35 košov za minútu a 280 košov za 
desať minút. 

Michael Ketman zo St. Augustine na Floride 
dokázal na špeciálnej rámovej konštrukcii 
súčastne roztočiť 28 basketbalových lôpt na 5 

sekúnd. 
S piatimi loptami dokáže naraz driblovať Joseph Odhiambo z Messy 

v Arizone. 
V sezóne 1972/73 Philadelphia *76ers prehrali rekordných 73 stretnutí 

z celkového počtu 82. 20 prehier utrpeli v jednom slede. 
Futbal: 
Najmohutnejším brankárom reprezentačných týmov bol anglický 

internacionál Willie Henry „Fatty“ Foulke (1874 – 1916). Meral 190 cm a 
vážil 165 kg. V jednom zápase zavinil prerušenie hry, pretože prerazil 
žŕdku brány. 

Ricardo Olivera dal gól 2,8 sekundy po začiatku hry. Stretnutie sa hralo 
26. 12. 1998 v Sorianu (Uruguay). Je to zatiaľ najrýchlejší gól vo vrcholnej 
súťaži. 

Najväčšia zaznamenaná návšteva na futbalovom stretnutí bola 199 854 
divákov na finálovom zápase majstrovstiev sveta Brazília – Uruguay 1:2 
na štadióne Maracaná v Rio deJaneiro (Brazília), 16. júla 1950.  

Rekordných 198 národných futbalových federácii bolo registrovaných pre 
kvalifikačné stretnutia 17. MS ktoré sa budú konať v roku 2002 v južnej 
Kórei a Japonsku. Ázia bude tento šanpionát poriadať po prvý krát. 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver...    

Je azda niečo horšie, ako nájsť červíka 
v jablku? 
Áno, nájsť tam iba jeho polovicu. 

� 
Stretnú sa dva slimáky. Jeden z nich je 
špinavý, dolámaný a sotva sa vlečie. 
Druhý sa ho pýta: 
„Čo sa ti stalo?“ 
„Ale, f rčím si plnou parou po lese 
a zrazu predo mnou vyrástol hríb.“ 

� 
Sťažuje si pán Mencl, že mu žena 
v horách zachrípla. 
„Čože, mrzlo tam?“ 
„Nie, chcela mať posledné slovo a bola 
tam ozvena.“ 

� 
Kohút privlečie do kurína pštrosie vajce, 
ukazuje ho sliepkam a hovorí: 
„Nie že by som vám chcel niečo vyčítať, 
to len aby ste videli, ako sa pracuje 
inde...“ 

� 
„Janko, prečo si nakreslil ockovi zelené 
vlasy?“ 
„Lebo nemám plešatú farbičku.“ 
 
„Dedko, máš ešte zuby?“ 
„Nie veru, tie mi už dávno vypadli.“ 
„Tak mi teda prosím podrž chlieb so 
šunkou.“ 

� 
„Prečo sa ten rezeň nazýva zbojnícky?“ 
„Pochopíte, keď vám prinesiem účet.“ 
 
Poručík si dá zavolať vojakov a hovorí 
im: 
„Tak. Po troch mesiacoch si ideme 
meniť ponožky – prvý s tretím, druhý so 
štvrtým...“ 

� 
Sedia dvaja blázni pri práčke, príde tretí 
a pýta sa: 
„No čo, začal už futbal?“ 

„Nie, ale ukazujú, ako sa perú dresy.“ 
� 

Stretnú sa dvaja farmári a rozprávajú sa : 
„Tak čo, Jano, označkoval si už všetky 
zvieratá?“ 
„Áno, označkoval...“ 
„A dalo ti to veľa námahy?“ 
„No, s dobytkom nie, ale so včelami to 
bolo hrozné!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Dušanko, prečo máčaš tú stenu?“ 
„Lebo pán doktor mi povedal, že mám 
dávať studené obklady na miesta, kde 
som sa udrel.“ 

� 
Policajt kupuje od iného policajta 
záhradu. Ako si ju obzerá, škrabe sa za 
uchom a hovorí: 
„Veľmi pekná záhrada, len je veľmi 
veľká.“ 
„Ale, to sa len zdá, sem dáš cibuľu, tu 
mrkvu, tam sliepky.“ 
„No dobre, dohodnuté.“ 
Za nejaký čas sa opäť stretnú a ten 
predávajúci sa pýta: 
„Tak čo záhrada?“ 
„No perfektné. Cibuľa obrovská, mrkva 
po pás, iba tie sliepky. Či som ich nedal 
priveľmi hlboko...“ 
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