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19. januára sa Evka a Jozef Humajovci zúčastnili už tradičného plesu Piaristickej 
základnej školy a Piaristického gymnázia Františka Hanáka, ktorý sa konal 
v budove Priemstavu. Do tanca im hrali Šmýkalovci. 
 

   31. januára dostali žiaci polročné vysvedčenie. Študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta 
Nedožerského spolu s Luciou Petrášovou, Silviou Petrášovou a Petrou Humajovou boli 
v tento deň oslobodení od vyučovania. Namiesto neho šli do kina na film Jurský park III.. 
   Na piaristickej škole sa v tento deň uskutočnila prvá školská diskotéka. 
Zúčastnil sa jej aj Martin Humaj. Veľmi sa mu tam páčilo a do našich 
redaktorských uší sa dostali správy, že dobre tancuje. 
 

   V januári Veronika Petrášová úspešne skončila prvý semester na Fakulte 
priemyselných technológii v Púchove. Teraz už pokračuje v štúdiu druhým semestrom. 
 

   V sobotu, 2. februára, sa v budove Priemstavu konal farský ples. Zúčastnili sa ho aj Filka 
a Peter Petrášovci, Zdenka a Gejzko Mičkyovci, Erika Petrášová, Janka a Lucka Petrášové 
i Lenka Petrášová s priateľom Roderikom Weissabellom, ktorí ples otvorili úvodným 
tancom. Všetci sa vynikajúco zabávali – a nečudo. Veď hrala Necpalanka. Za všetko asi 
hovoria slová Petra Petráša staršieho: „Keby aj o jednej nohe, ale o rok pôjdem zas!“ 
 

   Od 4. do 18. februára pobudla Filka Petrášová v Nemocnici v Bojniciach, 
pretože bola na operácii. Podľa jej slov bolo o ňu dobre postarané, ale bola 
šťastná, keď sa už vrátila domov. A šťastný bol určite aj jej manžel Peter, ktorý si 
hneď po jej príchode „dal za štamprlík“ na privítanie. 
 

   10. februára sa u piaristov uskutočnilo Maškarné Deti – deťom. Dobrú náladu 
hneď na začiatku vytvoril páter Ján Hríb prezlečený za matriošku. Deti si 
zaspievali, zarecitovali, ba aj zatancovali. Na tomto maškarnom plese ste mohli 
vidieť i Martinku Humajovú prezlečenú za myšku Minnie. 
   Večer sa Maťka ešte v maske vybrala s Evkou Humajovou navštíviť 
v nemocnici Filku Petrášovú. Svoju starkú i ostatné spolupacientky potešila 
zaspievaním piesne Fašiangy – Turíce. 
 

   V nemocnici si poležala aj Erika Petrášová, ktorá bola tiež na operácii. Eriku 
však operovali v Nemocnici v Handlovej a bola tam od 20. februára do 1. marca. 
 

   Cez jarné prázdniny, od 18. do 19. februára, bol Martin Humaj s bojnickými skautmi pod 
vedením Janka Šimkoviča a Janka Karpiša na chate na Troch studničkách. Spolu s nimi tam 
bola aj Silvia Petrášová s kamarátkami Veronikou, Betkou, Evitou a Monikou. V prvý deň 
ich svojou spoločnosťou obšťastňoval dokonca aj páter Janko Hríb. Podľa slov zúčastnených 
bolo na chate vynikajúco a dobrá nálada tam vládla i napriek škaredému počasiu. 
 

   Vo štvrtok, 7. marca, hrali sestry Martinka a Petra Humajové na koncerte 
v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka štvorručku Jäger – Chor od 
Webera. Skladba sa im vydarila i napriek krátkej príprave. 
 

   14. marca mala Marienka Mečiarová veľkú návštevu. Prišli ju pozrieť tri bývalé 
kolegyne z nemocnice a na jej veľké prekvapenie ešte aj ďalšie dve priateľky 
z novorodeneckého oddelenia. Rozhovorom nebolo konca – kraja... 

                                                                    Petra Humajová 
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Z DENNÍKA SILVIE PETRÁŠOVEJ 
( 18. – 19. februára 2002) 
Poznámka: Toto je originálny „výpisok“ z denníka Silvie Petrášovej. Aby ste ho 
pochopili, odporúčame vám prečítať si najprv Novinky z rodinky. 
 

   Takže: Ráno zaspal Janči Šimkovič a ledva sme stihli nakúpiť. Ale museli sme 
ešte utekať k Betke, aby nezabudla na pár vecí. Bežali sme ( ja a Nika) na stanicu 
ako odušu a ten tuk autobus nám ušiel pred nosom. Tak sme hodinu čakali na 
ďalší. A tam sme stretli Maťa. Vraj si myslel, že ideme vlakom. Keď sme dorazili 
do Hradca, celá výprava nás už čakala. Prišiel aj páter Janko na aute, aj s Betkou 
a Jankom Karpišom. Do auta sa nahádzala batožina a šli sme pešo na chatu, viedol 
nás Janči K. Janči Š., jediný, čo bezpečne poznal cestu, šiel autom. A zablúdili 
sme. Do toho pršalo a bolo kopec blata. Betka stúpila do mláky až po členok 
a všetci sme boli premoknutí do nitky. Keď už bol Janči zúfalý, zavolal z mobilu, 
rozostavili sme sa tak, aby sme na seba videli (do širokého pásu ). A našli nás. 
Boli sme len kúsok od chaty. Bola to sranda a páčilo sa mi to. Potom sme sa všetci 
sušili. V chate bola hrozná zima, a tak sme zakurovali v peciach, až nakoniec 
okrem dymu bolo aj teplo. Na obed sme varili francúzsku polievku so zemiakmi 
a cestovinu s kečupom a syrom. Janči Hríb nám pomáhal. Bolo to zložité, lebo 
naraz sa dalo variť len v dvoch hrncoch a všetky boli malé. A to sa ešte muselo ísť 
po vodu 7 minút od chaty. Ale zvládli sme to. Potom sme ešte varili čaj a zabudli 
sme, že Janči Hríb tú vodu osolil, a tak sme mali slaný čaj. A bolo kopec srandy. 
Hrali sme kenta – ja s Jančim Hríbom versus Evita s Betkou. Vyhrali sme, ale 
bolo to totál napínavé. Večer sme si opekali, skauti zložili sľuby a bola pľuvanica 
do ohňa ( do rozpáleného vosku). Potom sme mali disku a po nej sme ešte my 
baby, 4 skauti a Janči Š. čakali, kým sa zobudí Janči K., lebo chcel ísť v noci 
potme do školy do BA a keď zablúdil za svetla... Zatiaľ sme debatovali, zložili 
skautom pesničku a urobili scénku Pa a Pi a potom sme kecali až do tretej. A Janči 
aj tak odišiel, ale to sme my už spinkali. Až do 7, kedy sme sa zobudili viaceré 
naraz, lebo sa nám chcelo čúrať. A potom sme pokračovali až do deviatej. Na 
raňajky sme urobili rybaciu nátierku a maslo s džemom ( na chlebe ) a čaj bez soli. 
Prišli prievidzskí skauti (4), hrali na gitare a spievali. My sme uvarili polievku 
a lečo. Po jedle sme sa chvíľu zabávali a potom sa upratovalo. Z chaty sme odišli 
o štvrtej. V Hradci sme mali 45 minút čas, a tak sme šli do hostinca, kde sme si 
dali kofolu. Po príchode do PD sme ešte chvíľu kecali na stanici a ušiel nám 
autobus. Tak sme šli domov pešo. Celkovo tá chata bola úplne SUPER! Aj keď 
ma obalila špina kvôli tomu, že som sa neumývala, dokonca ani ruky, len 
v studenej vode. Ale to je totál zanedbateľné. Ozaj! Tento druhý deň snežil 
polystyrén (?).  
PS1: Janči Karpiš potme trafil a stihol aj všetky autobusy. 
PS2: Domov nás viezol šofér, čo nám predtým ušiel pred nosom. 
PS3: To sa nedá všetko opísať. To sa len musí zažiť! 
PS4: Janči Š. nám v hostinci kúpil Horalky ( jednu za 10 Sk !!!..) 
PS5: Aj sme sa fotili, ale ten foťák bol nejaký divný, asi z toho nič nebude. 
                                                                                                    Silvia Petrášová 
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MAŇA MÁ UŽ 5 ROKOV!  
 
   Či tomu veríte a či nie, časopis Maňa má už 5 rokov. A pri príležitosti 
tohto významného jubilea si teraz „život“ Mane pekne zrekapitulujeme... 
   Prvé číslo časopisu Maňa vyšlo presne 14. februára 1997. Boli práve 
chrípkové prázdniny. Teta Marienka Mečiarová ležala v nemocnici 
a strašne sa nudila. Návštevy boli zakázané, a tak kontakt s rodinou 
udržiavala prostredníctvom listov. Poštárkou sa na chvíľu stala Evka 
Humajová, ktorá pracuje v nemocnici. Každý deň prinášala Marienke listy, 
v ktorých sme „referovali“, čo sa za celý deň prihodilo. A teta odpisovala. 
Raz nám napísala, že tá nuda sa už nedá vydržať, aby sme jej napísali list 
dlhý ako časopis. Chopili sme sa tej myšlienky a spolu so sesternicou 
Luckou Petrášovou sme začali vyrábať prvé číslo Mane. Veľká vďaka za 
to, že vôbec „vyšlo“, patrí Filke Petrášovej, ktorá nám naň dala papiere. 
Pamätám sa, že sme pracovali 5 hodín v kuse, kreslili sme, vymýšľali 
rozprávky a tajničky, písali správy o tom, čo sa práve deje v rodine. 
Časopis sme nazvali podľa tety Marienky – Maňa – a i naše vydavateľstvo 
dostalo meno podľa nej: Tetulienka Marulienka . S napätím sme čakali, 
aká bude reakcia tety... 
   Na nemocničnej izbe mala Maňa veľký úspech. S radosťou sme vyrábali 
ďalšie a ďalšie čísla – a neprestali sme ani po príchode tety z nemocnice. 
Pridala sa k nám i Silvia Petrášová – najprv ako ilustrátorka, no neskôr už 
robila všetko, čo bolo treba. Ďalšími redaktormi sa stali Martinka a Martin 
Humajovci. Každý prichádzal s novými nápadmi, vďaka ktorým úroveň 
Mane nezakrpatela, ale stále rástla. 
   Po čase s nami Lucka prestala spolupracovať, my sme však ticho 
a nenápadne tvorili ďalej. Ticho a nenápadne až kým... Kým si Lacko 
Mečiar nekúpil počítač a jeho sestra Ivetka neprišla s nápadom vydávať 
Maňu na počítači – a pre celú rodinu. Jej návrh sa nám zapáčil, i keď sme 
sa v práci s počítačom vôbec nevyznali. Bolo to pre nás záhadné monštrum 
s množstvom tlačítok, ktoré sme videli asi druhýkrát v živote. Veď tak aj 
výroba prvého počítačového čísla vyzerala: písali sme jedným prstom 
a tempom slimáka. Teda, písal len jeden z nás, ostatní sa prizerali, 
diktovali mu, pomáhali mu hľadať potrebné písmená a v prípade potreby 
bežali zavolať Laca. Nakoniec sme to však stihli, a na svoje narodeniny, 
1. augusta 1998, držala teta Marienka v rukách prvé na počítači vyrobené 
číslo Mane. 
   Odozva tety i rodiny bola priaznivá, a tak na Vianoce vyšlo ďalšie počítačové 
číslo a na veľkú Noc ďalšie...Popritom však stále vychádzali i „ručné“ čísla určené 
len tete... 
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Pri vyrábaní Mane sme si užili veľa zábavy. Napríklad raz, keď sme už 
písali dosť dlho, unavená Silvia namiesto vety, ktorú som jej diktovala: 
„Storočný dedko oslávil svoje sté narodeniny skokom z lietadla 
s padákom.“ napísala: „Stoočný dedko oslávil svoje sté narobeniny 
skokom z lietadla s padákom.“ Nuž, bolo by to zaujímavé, keby sme tie 
chyby nezbadali. 
   Maňa nemá svojich čitateľov len v rodine a len v Prievidzi. Počítačové 
čísla sú vždy posielané aj do Michaloviec, Nitry, Bratislavy, Rimavskej 
Soboty a Topoľčianok, ba aj do Chicaga. Vďaka pani Veronike 
Hoffmannovej, pánom redaktorom Mariánovi Kucmanovi a Milanovi 
Terchovi st., pani redaktorkám Jane Blayovej a Jane Kršňákovej, a ešte 
vďaka ďalším ľuďom, 
o ktorých ani nevieme, sa 
o Mani dozvedeli i ľudia, 
čo čítajú Prieboj, či 
počúvajú Slovenský 
rozhlas alebo Rádio 
Regína. 
   Snažíme sa, aby Maňa 
bola čoraz lepšia. Či sa 
nám to darí, to už musíte 
posúdiť vy sami. Medzi 
stále rubriky patria 
Novinky z rodinky, 
Katolícky kútik, Anketa, 
Rozhovor, Vtipy, Príbehy, 
Recepty a iné. Každý rok 
sa koná aj Maňa anketa o najlepší film, pesničku, herca, herečku, speváka, 
speváčku a skupinu, kde hlasujúci môžu vyhrať aj drobné ceny. Podarilo 
sa nám dokonca získať rozhovory s dvoma významnými slovenskými 
osobnosťami – spevákom Robom Kazíkom a básnikom Milanom 
Rúfusom... 
   Za toto všetko, za všetko čo Maňa prežila a čo sme s ňou prežili my, 
patrí obrovská vďaka Marienke Mečiarovej, ktorá nám dodala chuť 
a odvahu vydávať tento časopis, Lackovi Mečiarovi, ktorý sa nás „ujal“, 
našim rodičom, ktorí nás podporujú, starým rodičom, celej rodine 
i všetkým čitateľom. Bez nich by Maňa nebola tým, čím je. Ale najväčšia 
vďaka určite právom patrí Pánu Bohu, bez ktorého by nás myšlienka 
vydávať Maňu ani nenapadla... Ďakujeme! 

                Petra Humajová 
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Sledovali ste tento rok ZOH? Ktorý zo športov ZOH máte 
najradšej? A čo obľúbení športovci, prezradíte nám mená 
vašich favoritov? 
MARTINA HUMAJOVÁ: Áno. Najradšej mám krasokorčuľovanie, lebo je to 
také upokojujúce. Z tanečných párov sa mi páči Marina Anissinová a Gwendal 
Peizerat, zo žien Irina Slucká, z mužov Yagudin a Pľuščenko a zo športových 
dvojíc Jamie Salleová a David Pelletier. 
MARTIN HUMAJ: Áno. Hokej, lebo je najsledovanejší. Naši hokejisti síce 
sklamali, no čo už. Mám rád Mariána Hossu z hokeja, zo skokov na lyžiach 
Martina Schmidta,  zjazdové lyžovanie Stephen Eberharter, akrobatické lyžovanie 
Aleš Valenta. 
JOZEF HUMAJ: Sledoval som, najradšej mám biatlon, lebo je to zaujímavý šport. 
Nemám obľúbených športovcov. 
MILKA MANTI ČOVÁ: Áno. Mám rada hokej, hoci naši hokejisti dopadli tak ako 
dopadli... Ale ostatné zápasy boli zaujímavé. Obľubujem aj biatlon žien. Na 
každom športe je niečo zaujímavé. Hokej je živý šport, je trochu taký „mužský“, 
silný, hravý. Páčia sa mi všetci hokejisti: Jágr, Pálfy, Švehla, Bondra... A biatlon 
žien? Je to boj žien. Chcú dokázať, že aj ony niečo vedia.  
FILKA PETRÁŠOVÁ: Videla som krasokorčuľovanie, ale iba Francúzov Marinu 
Anissinovú a Gwendala Peizerata z videa. Ináč som len počula, o čom sa 
rozprávali na nemocničnej izbe.  
PETER PETRÁŠ ST.: Mám rád skoky na lyžiach, lebo tí lyžiari lietajú tak vysoko 
ako vtáčence. Obľubujem Poliaka Malysza. 
EVA HUMAJOVÁ: ZOH som nesledovala, nebol čas. Mám však rada 
krasokorčuľovanie, páčia sa mi tanečné páry – hlavne Marina Anissinová 
a Gwendal Peizerat. Krasokorčuľovanie mi pripomína spoločenské tance. 
PETRA HUMAJOVÁ: ZOH som sledovala väčšinou cez jarné prázdniny. 
Najradšej mám krasokorčuľovanie. Je to náročný šport, sú v ňom roky driny 
a neponúka len napätie, ale aj umelecký zážitok. Mojimi jednoznačnými favoritmi 
sú Marina Anissinová a Gwendal Peizerat z Francúzska, no páči sa mi aj Alexej 
Yagudin z Ruska a Jamie Salle a David Pelletier z Kanady. 

 
Príbeh:Pr íbeh:Pr íbeh:Pr íbeh:     

Najjednoduchšia vec 
 

   Francúzsky filozof a posmeškár kresťanského náboženstva Voltaire, keď sa raz 
hovorilo o vzkriesení, vyslovil odpoveď, akú by od neho nik nebol čakal. 
   Istá dáma sa opýtala, ako je to možné, že vôbec niekto verí vo vzkriesenie. Kto 
vie, prečo jej Voltaire protirečil, možno preto, lebo sa mu dáma zdala priveľmi 
múdra, alebo preto, lebo očakávala lacný súhlas, či preto, lebo chcela počuť od 
Voltaira výrok o údajnej ľudskej hlúposti. 

   Voltaire povedal: „Madame, vzkriesenie je tá najjednoduchšia vec na svete. 
Ten, kto raz stvoril človeka, môže ho stvoriť aj po  druhý raz.“ 
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SILVIA PETRÁŠOVÁ: Olympijské hry som pozerala, dokonca raz až do tretej 
ráno – a aj tak sme prehrali (pozerala som hokej). Najviac sa mi páči hokej, skoky 
na lyžiach, snowboard, ale aj ostatné športy. No nepáči sa mi biatlon, lebo keď 
bežia, majú sliny na ústach a vyzerajú ako šialení. Zo športovcov sa mi páči Swen 
Hannavald, Amann. 
VERONIKA PETRÁŠOVÁ: Sledovala som olympijské hry, najradšej mám 
akrobatické lyžovanie. Nemám obľúbených športovcov. 
PETER PETRÁŠ ML.: Sledoval som, driemal som pri nich aj v noci. Najradšej 
mám hokej a najviac sa mi páčil Jágr. 
BOŽENKA HUMAJOVÁ: Nič som nesledovala, takže nič neviem povedať. Ja sa 
len modlím... 
PEŤKO CHUDÝ: ZOH som sledoval. Môj obľúbený šport je hokej, najradšej 
mám týchto hokejistov: Hossa, Chára, Pálfy a Bondra ( ale ten na ZOH nebol). 
MAŤKO CHUDÝ: No, ZOH som pozeral. Páči sa mi hokej, lebo sa tam bijú. 
Nemám obľúbených športovcov. 
MONIKA CHUDÁ: Veľmi málo. Mám rada akrobatické lyžovanie, lebo je to také 
zaujímavé, iné ako normálne lyžovanie, a hokej. Ten mám rada už dávno, 
sledovala som aj MS. Páči sa mi Valenta a Hašek. 
PETER CHUDÝ: Za mňa budú odpovedať moje deti. ( Maťko nám prezradil: 
Ocino sledoval ZOH, má rád hokej, hoci raz prespal celý zápas a nevidel góly. 
Neviem, akých má obľúbených športovcov.) 
MILAN HUMAJ: Ja som nesledoval nič. 
MIRKA HUMAJOVÁ: ZOH som nesledovala, ale mám rada krasokorčuľovanie, 
lyžovanie, hokej a zo športovcov sa mi páči Dominik Hašek – a ostatných 
nepoznám. 
                                                                                    Ďakujeme! 

Martinka a Petra Humajová 
 

KAPUCÍNI 
 

   Článok o Kapucínoch bol pripravený do minuloročného letného čísla 
Mane. Keďže pre nedostatok miesta nebol uverejnený, myslím si, že je 
čas tak spraviť... 
 

   Keď som v podvečer Turíc kráčala do kostola, bola som zvedavá. Čo sú to zač, 
tí Kapucíni? Niečo som síce o nich čítala, ale nevedela som si dosť dobre 
predstaviť, čo za piesne okrem gregoriánskeho chorálu by tak asi mohli mnísi hrať 
a spievať. Všetci mi však vraveli: „Vieš, akí sú super? Budeš oči otvárať!“ A tak 
moja zvedavosť z minúty na minútu narastala a ja som sa tešila ako malé dieťa. 
   Konečne nastal čas ich koncertu! A naozaj som otvárala oči... Zo sakristie totiž 
vyšli piati kapucíni oblečení v hnedých habitoch s kapucňou a na nohách mali 
sandále. Vravíte si: „Čo je na tom zvláštne?“ No, možno na tomto nič, ale keď 
začali hrať... Roztlieskali a „rozlúskali“ celý kostol. Po každej piesni všetci 
burácali, chalani pískali a dievčatá vyhadzovali šatky. Ich piesne, pomalé i rýchle, 
si dokázali podmaniť srdcia všetkých prítomných. Tie pesničky naozaj mali a stále  
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majú ( ako písali v istom časopise ) hĺbku a nezameniteľnú silu. A pre toto všetko, 
pre ich piesne a pre atmosféru, ktorú vytvorili v ten sobotný večer, som sa 
rozhodla, že vám ich predstavím. 
   Ako vlastne vznikli? No, na začiatku stáli kapucínski aj pokrvní bratia, Félix 
a Ondrej Tkáč. Ondrej o tom hovorí: „Spolu s Félixom sme sa vybrali do Spolku sv. 
Vojtecha s úmyslom navštíviť vtedajšieho vedúceho. Ktosi nám oznámil, že s ním 
máme mať spoločný koncert v Bratislave na internáte v Horskom parku. Stretli sme 
sa, prehodili zopár srandičiek a išli sme si sadnúť do najbližšieho pohostinstva hneď 
oproti Tesco. Za nič na svete si už dnes neviem spomenúť, čo sme si vtedy objednali, 
ale zato viem, že sme strávili krásne popoludnie. Zatiaľ čo my sme budovali náš prvý 
spoločný program, po zuby ozbrojení policajti s čiernymi kuklami na hlavách 
zatýkali priekupníkov postávajúcich pri Tesco. Úplne ako vo filme. A do toho nám 
svietilo krásne jarné slnko. Asi takto sme vznikli.“ 
   Neskôr si Félix ( ktorý, len tak mimochodom, vynikajúco spieva ) a Ondrej     
( vyniká v hre na ústnu harmoniku ) prizvali k sebe aj ďalších spolubratov: 
Michala Hirku ( gitara ) a Milana Majdu. Zostava sa však časom obmenila 
a Kapucíni sú stále pripravení prijať aj ďalšie nové talenty. 
   A ako vznikajú piesne? Každý z členov skupiny si text a hudbu tvorí sám. No, 
sám – oni vravia, že „text vyrába život a hudbu príroda“. A tak sa Félixove piesne 
nesú v štýle austrálskeho funku a beatles – rocku, Marek Hirko je naladený na 
rockovú strunu a Ondrej s Mišom milujú folk. Hrajú však aj country, blues a rap. 
Vďaka rozmanitosti štýlov ponúkajú ich doteraz vydané CD a kazety ( To je život, 
Prosím, nepýtaj sa ma, Kapucíni inak ) naozaj pestrú paletu piesní. 
   Kapucíni toho stíhajú veľa: trénujú, vybavujú a hrajú koncerty, slúžia omše. Bežnú 
koncertnú zostavu tvoria Félix, Ondrej, Mišo Hirko, Marián Turňa ( basgitara ) a Noro 
Pšenčík ( bicie ). Nemajú to však ľahké. Pôvodne mali byť všetci v bratislavskom 
kláštore, teraz sú však roztratení po celom Slovensku. Nora vymenovali za 
predstaveného do Žiliny, časť je v Rači a iní v centre mesta. Na koncertoch sa preto 
častokrát musia rozdeliť, hrá, kto môže. Málokedy sa zíde kompletná zostava. 
   Koncerty sú plné „srandy“ ( veď sme sa o tom na vlastné oči a uši presvedčili aj 
v Prievidzi ). Kapucíni zabávajú ľudí vtipmi, príhodami zo života a niekedy si aj 
vymýšľajú: „Minule sme o našom basgitaristovi publiku povedali, že absolvoval 
prijímačky na VŠMU. Diváci tlieskali, kričali, a až potom sme dodali, že 
neurobil.“ S humorom spomínajú aj na koncert v istom meste na východnom 
Slovensku: „Diváci nás už asi po desiatykrát  vyvolali na javisko. Spýtali sme sa: 
„ Ľudia, dokedy ešte?“ A jedna babka zakričala: „Dokdy še nenaučite špivat!““  
   Veru, niekedy je ťažké všetko postíhať, ale Kapucíni chcú pomáhať ľuďom hľadať 
šťastie. Ako sami vravia: „Hráme pre tých, ktorým sa to páči a cítia sa pri nás 
dobre. A ešte pre tých, ktorí sa snažia žiť naplno, ale život neberú až príliš vážne.“ 
Svojimi piesňami chvália Boha i jeho diela a dávajú ľuďom väčšiu chuť do života. 
   Ak raz budete mať možnosť navštíviť ich koncert, urobte to. Nebudete ľutovať! 
              Petra Humajová 
( V článku boli použité informácie z časopisu Svetlo a z mne neznámeho zdroja.) 
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P O T R E B U J E M E  K R Í Ž  ( ? )P O T R E B U J E M E  K R Í Ž  ( ? )P O T R E B U J E M E  K R Í Ž  ( ? )P O T R E B U J E M E  K R Í Ž  ( ? )     
 

   Žil raz jeden chudobný, jednoduchý človek. Večer sa po úmornej práci 
vracal domov unavený a veľmi znechutený. Nevraživo pozoroval ľudí, ktorí si 
sedeli v autách alebo na stoličkách v bare. 
   „Tí sa majú,“ hundral si natlačený v električke ako strapec hrozna v lise. 
„Nevedia, čo je to utrpenie... Všetko samá ruža a kvety, len pre nich. Keby tak 
museli niesť svoj kríž!“ 
   Pán trpezlivo počúval toto horekovanie, až ho raz večer počkal pri bráne 
jeho domu. 
   „Ach, to si ty, Pane?“ začudoval sa muž, keď ho zazrel. „Nepokúšaj sa ma 
utíšiť. Sám dobre vieš, aký ťažký kríž si mi určil.“ Muž bol viac nadurdený ako 

zvyčajne. 
   Pán sa naňho dobrotivo usmial. „Poď so mnou. Dám ti 
možnosť vybrať si iný kríž.“ 
   Muž sa zrazu ocitol v ohromnej azúrovej jaskyni. Bol to 
božský priestor. A bol plný krížov, malých i veľkých, bohato 
vyzdobených drahokamami, hladkých i pokrútených. 

   „Toto sú kríže ľudí,“ povedal Pán. „Tak si z nich jeden vyber.“ Muž ako 
nevychovanec odhodil svoj kríž do kúta, pomädlil si ruky a začal si vyberať. 
   Vyskúšal si jeden. Bol ľahučký, ale strašne dlhý a prekážal pri chôdzi. 
Položil si na ramená biskupský kríž. Ten bol zasa neznesiteľne ťažký. Ležalo 
na ňom mnoho zodpovednosti a obiet. Ďalší bol hladký a pekný na pohľad, ale 
len čo si ho položil na chrbát, začal pichať akoby bol plný klincov. Vzal do 
ruky ďalší kríž – strieborný, žiarivý, ale zalial ho taký mučivý pocit samoty 
a opustenosti, že ho hneď odložil. Skúšal a skúšal, ale každý kríž mal nejakú 
chybu. 
   Nakoniec v pološere, v kúte objavil malý, používaním ošúchaný kríž. Nebol 
veľmi ťažký ani nepohodlný. Akoby bol práve preňho. Víťazoslávne si ho vložil 
na plecia. „Vezmem si tento“, povedal a vyšiel z jaskyne. 
   Pán sa naňho vľúdne pozrel. V tej chvíli muž zbadal, že si vybral práve svoj 
kríž, ten ktorý odhodil, keď vchádzal do jaskyne. Ten, ktorý nosil celý život. 
   Ježiš raz povedal: „Keď niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba 
a každý deň vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“ V tom čase „nosiť kríž“ 
bola najhoršia vec, aká mohla človeka postihnúť. Bola to najhanebnejšia smrť. 
Keby nejaký Riman žil dnes, asi by zažíval šoky pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí 
nosia krížik na retiazke... Kríž bol verejným symbolom zhanobenia, mučenia 
a smrti. 
   Nasledovať Ježiša znamená pre kresťanov veľmi osobnú záležitosť: premôcť 
vlastné slabosti, učiť sa modliť, počúvať Božie slovo...  

        (podľa časopisu Svetlo) 
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Manželka vy číta svojej polovi čke: „Vôbec nemáš zmysel pre romantiku. 
Vítam ťa vo dverách s ružou v ústach a ty voláš sanitku.“ 
   „Ke ď ja som sa z ľakol, ... ( tajni čka 2 2 8 2  4 )  

AKUZATÍV, AMEN, AMERIKA, ANAKONDA, APARÁT, BUDÍK, B ULHARSKO, 
CAPOVA SLAMA, ČLEN, ČLOVEK , DATÍV, DOMOV, ELEONÓRA, FILOMÉNA, 
GULÁŠ, HÁDA, HOLANDSKO, HROMNICE, CHUAN, IVETA, KAKAO, 
KERAMIKA, KOLOMAN, KOŠOVSKÁ BAŇA, KOVY, KRASOKORČUĽOVANIE, 
KRAVA, KUKALO, KUKURICA, KVETINKA, KVETY, LIEH, LUK ÁŠ, ĽALIA, 
ĽUDIA, MAČETA, MANGO, MASLO, MLOK, NEDOSTATOČNÝ, NOCĽAH, 
NOVINY, OKNO, OLOVO, OMÁNI, OMYL, ORECH, OVOS, PLEVA, 
PODZEMNÝ, RODOKMEŇ, RUKAVIČKY, SISSI, SITO, SLON, SLONY, 
SLOVENSKO, STÁŤ, SYNU, TELEPATIA, ULICA, UROBIL, ÚRADY, VECNÝ, 
VETA, VETY, VIAC, VILIAM, VODA, VODNÝ ŽIVO ČÍCH, VRAKOVISKO, 
VRAKY                                                  Martin Humaj 

 
„Cho ď do boja veselo, lebo m ŕtvi, ktorí sa...(tajni čka)“ 
                                                                               London 

1. Slohový útvar, v ktorom autor vyjadruje vlastné názory na všeobecne známy 
problém – jedna z planét slnečnej sústavy. 

2. Opak vedomosti. 
3. Meno skladateľa, ktorý napísal Pre Elišku. 
4. Vynálezca žiarovky – známa rieka v Nemecku. 
5. Štát na Pyrenejskom polostrove ( hl. mesto Madrid). 
6. Základný zákon štátu – severské zviera. 
7. Hlavné mesto Slovenskej republiky. 
8. Jeden z divov sveta nachádzajúci sa v Egypte – chemická značka síry. 
9. Názov známej lyricko – epickej skladby od Hviezdoslava je ... žena. 
10. Pohorie na hranici Európy a Ázie – názov prvku, ktorý má chemickú značku N.  

                                                                                                 Petra Humajová 
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1) Keď prídeš neskoro: 
a) Robíš všetko preto, aby si ťa 

nevšimli. 
b) Nájdeš si tisíc výhovoriek. 
c) Jednoducho sa ospravedlníš. 

2) Prišiel k vám nejaký hosť: 
a) Usiluješ sa o ňom niečo dozvedieť. 
b) Odídeš si do svojej izby niečo čítať. 
c) Čakáš, kým sa s tebou začne 

rozprávať. 

3) Vyhral si súťaž o najlepšiu poviedku 
vašej školy: 
a) Si na seba hrdý. 
b) Necítiš sa vo svojej koži. 
c) Usiluješ sa udržať pokojné 

ovzdušie, v ktorom by sa táto správa 
nerozkríkla. 

4) V reštaurácii sa ti rozbije pohár: 
a) Usiluješ sa črepiny rýchlo schovať. 
b) Čašníkovi zamrmleš nejaké 

ospravedlnenie. 
c) No a? V skutočnosti už ani nie som 

smädný. 

 
5) V triede máš ísť nečakane 
odpovedať: 
a) Zatneš zuby a ideš k tabuli. 
b) Opakuješ si, že si sa učil a že sa 

nemáš čoho báť. 
c) Vyrazilo ti to dych. Si hotový. 

Pokračovanie na str. 18 
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ROZHOVOR S PÁTROM JÁNOM HRÍBOM, SCH.P.  
 

   Mnohí určite poznáte pátra Jána Hríba, vždy veselého a usmiateho kňaza 
z rehole piaristov. V Prievidzi už pôsobí istý čas a vy si iste radi prečítate 
jeho odpovede na naše zvedavé otázky... 
   Pochádzate z Martina. Ako si spomínate na časy prežité tam? 
   Sú to veľmi krásne spomienky, pretože sa k nim viaže hlavne časté 
chodenie do prírody, športovanie, spoločenstvo s mladými v kostole, 
spev... Spievali sme často a radi. V prírode sme trávili veľa voľného času. 
Chodievali sme na rôzne túry – mnohokrát aj pešo na Staré Hory. 
S chlapcami som športoval, hrávali sme futbal, hokej... A spoločenstvo? 
Stretávali sme sa v kostole pri modlitbách a – keďže ešte bola taká doba, 
že sme sa nemohli verejne stretávať – aj po bytoch s miništrantmi. 
V Martine som prežil veľmi pekné detstvo i mladosť a rád na to 
spomínam. 
   Ako ste slávili Veľkú Noc, keď ste boli malý chlapec? 
   Veľká Noc bola pre mňa vždy veľkým sviatkom, silným zážitkom, 
ktorého som sa zúčastňoval ako miništrant. Vďaka tomu som bol blízko 
všetkého diania pri sv. omši a pri všetkých a pri všetkých obradoch 
Veľkého týždňa. 
   Z domu nemám na Veľkú Noc výrazné spomienky, väčšinou sa všetky 
viažu ku kostolu. 
   Prečo ste sa stali kňazom a prečo ste si vybrali práve rehoľu piaristov? 
   Prečo som sa stal kňazom a prečo som si vybral rehoľu piaristov? Ja by 
som dal takú protiotázku: Prečo si Pán Boh vybral práve mňa za kňaza 
a prečo do rehole piaristov? Takže hneď mám aj odpoveď: Svoje kňazstvo 
a život v reholi piaristov beriem ako vyvolenie zo strany Božej. Pán Boh 
ma takto nasmeroval aj kvôli mojim určitým darom, ktoré mi On štedro 
nadelil. Je to hlavne láska k deťom a k mladým. Táto práca ma veľmi baví 
a som veľmi rád, že som kňazom. Je to naozaj veľký dar, ktorý si vážim. 
I prácu s deťmi a mladými chápem ako veľký dar a možnosť a šancu 
urobiť veľa dobrého. 
   Prezradíte nám nejaký veselý zážitok zo seminára? 
   Neviem, či je to veselý zážitok, ale týka sa seminára a zhodou okolností 
aj Prievidze. Mal som sa zúčastniť tradičného programu, ktorý sa koná 
v kostole piaristov, Mládež očakáva Nové Turíce. Lenže nastal taký 
problém, že v deň, keď sme mali cestovať z Nitry do Prievidze, som mal 
ešte skúšku. Bola práve sobota, ale pán profesor sa rozhodol, že nás bude 
skúšať aj v sobotu. On študentov skúšal zvyčajne veľmi dlho, takže som 
vôbec nevedel, kedy pôjdem a ako. Nakoniec to dopadlo tak, že som do  
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Prievidze ani neodcestoval, lebo aj mňa dlho skúšal. Keď sme skončili, 
bolo už neskoré popoludnie, schyľovalo sa k večeru... Nie je to síce veselý 
zážitok, ale je to vec, na ktorú nikdy nezabudnem. 
   V Prievidzi pôsobíte už skoro štyri roky. Ako sa vám tu páči? 
   Do Prievidze som sa vrátil ako kňaz už so skúsenosťou, pretože, ako 
mnohí vedia, som tu bol na praxi ešte ako študent – brat Ján. Keďže som 
Prievidzu poznal, nebol pre mňa problém znova sem 
prísť. Tešil som sa sem. Môžem povedať, že tie štyri 
roky, ktoré som prežil tu, medzi deťmi v škole, 
medzi mladými a v kostole aj medzi staršími ľuďmi, 
ktorých už dobre poznám, boli pre mňa veľmi 
príjemné. Toto prostredie mi vyhovuje. Som tu aj 
blízko domova, blízko mamy, takže som rád, že som 
v Prievidzi. 
   Učíte na piaristickej škole. Poslúchajú vás žiaci? 
   No tak o tom by sa dalo rozprávať, či poslúchajú, 
či neposlúchajú... Povedal by som, že tak, ako ja som človek, tak aj tie deti 
sú ľudia a tiež podliehajú rôznym náladám. Vplýva na nich to, ako sa 
vyspia, to, čo momentálne prežívajú, čo ich trápi vo vnútri... Vidím, že sa 
to odráža aj na hodinách náboženstva, ktoré učím. Niekedy sú žiaci 
neposlušnejší, vtedy musím byť trpezlivý. Niekedy sa mi to darí, niekedy 
možno nie. To tiež záleží od okolností. Ja sa nesťažujem. Všetko záleží od 
momentálneho dňa, od toho, aký je. Ja som veľmi rád, že môžem učiť deti. 
   V septembri 2001 ste boli s naším ročníkom v Hranovnici. Ako si 
spomínate na túto školu v prírode? 
   Bol to pre všetkých nás, nielen pre mňa, veľký zážitok byť na 
Hranovnickom Plese. Bývali sme v krásnom prostredí, obklopení horami, 
v blízkosti Vysokých Tatier. Mali sme tam veľmi veľa krásnych zážitkov, 
veď sú odtiaľ aj fotky. Ja mám veľmi pekné zážitky z takýchto akcií, či už 
zo školy v prírode alebo z lyžiarskych výcvikov. Je to pre mňa vždy 
veľkým obohatením. Spoznám lepšie deti, aj deti sa navzájom lepšie 
spoznajú. Je to naozaj veľmi obohacujúca vec a treba ju často 
uskutočňovať. 
   Chceli by ste niečo odkázať čitateľom Mane? 
   Maňa je pre mňa zaujímavým časopisom. Málokto si v rodine vydáva 
časopis. Veľmi sa mi páči, že Maňa vychádza a že vy sa takto snažíte 
obohacovať nielen vašu rodinu. Takže ja vám želám, aby vám toto 
obohacovanie druhých pekným slovom, ktoré píšete, vydržalo čo najviac 
a aby sa vám darilo čo najlepšie. 
                                                 Ďakujeme!            Martinka Humajová 
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VEĽKONOČNÉ ZVYKY NA HORNEJ NITRE  
 

   Horná Nitra patrila kedysi medzi oblasti, kde sa zachovávali rôzne 
rázovité zvyky. Veľká Noc znamenala pre našich predkov veľa, bol to 
jeden zo sviatkov kresťanského roka, uctievajúci si Kristovo umučenie 
a zmŕtvychvstanie. Veľká Noc je pohyblivým sviatkom a dátum 
Veľkonočnej nedele sa vypočítava na základe prvého splnu mesiaca po 
jarnej rovnodennosti. V našich zvykoch sa veľkonočná tradícia spája aj 
s tradíciou starých predkresťanských čias, kedy ľudia na jar vítali nový 
hospodársky rok, zabezpečovali si dobrú úrodu, zdravie ľudí i domácich 
zvierat, čistili príbytky, zhotovovali si nový odev, ponárali sa do prameňov 
a polievali vodou. Symbolom jari boli prúty listnatých stromov, šibanie 
nimi malo vyhnať z tela choroby a obnoviť fyzické sily. 
   V spomienkach tých skôr narodených sa vynára najmä atmosféra 
Veľkonočného pondelka, ktorý nasleduje po dňoch Veľkého alebo Bieleho 
týždňa, a to po Kvetnej nedeli, Zelenom štvrtku, Veľkom piatku, Bielej 
sobote a Veľkonočnej nedeli. V tento deň už od rána chodili po uliciach 
mestečiek a dedín chlapci – mládenci, malí i starší, boli pekne vyobliekaní 
a pospevovali si. Mali veľký korbáč, na ktorý im dievčatá po kúpačke 
uväzovali rôznofarebné stužky do mašličiek. Chlapci chodili do domov 
dievčat viacerí, po skupinkách, ale mládenec, ktorý mal už svoju milú, 
vošiel do jej domu sám a len symbolicky jej pokropil tvár pár kvapkami 
vody. Ak dievča malo svojho vyvoleného a chcelo sa mu za kúpanie 
poďakovať a vyjadriť svoju lásku k nemu, už počas zimných dní si 
pripravovalo vyšívanú ozdobnú vreckovku, ktorú jej nastávajúci na Veľkú 
Noc dostal ako darček. Do rohov vreckovky vyšívali dievčatá rôzne 
veršíky, ako boli napríklad tieto: 
„Slepý mak, lásky znak, 
komu ho ty daruješ,  
to znak, že ho miluješ.“ 
„Kde je veľká láska,  
tam je aj prekážka, 
ale prekaziť ju je vec veľmi ťažká.“ 
   Mládenci polievali najprv domácu pani, ale len náznakom, potom prišli 
na rad dievčatá. Neraz sa stávalo, že chlapci boli veľkí huncúti, polievali 
dievčatá oblečené v nových čistých šatách studenou, ba až ľadovou vodou 
tečúcou spod pumpy studne na dvore. Počasie na jar býva ešte chladné, 
a tak mnohé dievčence ochoreli, dostali viac týždňov trvajúcu chrípku, 
dokonca niektoré mali nemilé následky na svojom zdraví aj v ďalších 
rokoch života. Vyskytli sa aj také príhody, kde otcovia rodín poliali 
kúpačov studenou vodou z vedier, aby vedeli, aké je to kúpať ich dcéry.  
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Raz sa prihodilo, že nápadník chcel obliať matku svojej milej vraviac: 
„Domácu paniu len teplou!“ Vzal si hrnček, o ktorom si myslel, že je 
v ňom vlažná voda, ale namiesto toho vzápätí vylial na gazdinú mäsovú 
polievku plnú rezancov, ktoré nakoniec zlízal zo zeme domáci psík. Mladí 
požiarnici z Bojníc si dokonca objednávali na kúpačku koč ťahaný koňmi, 
na ktorom sa vozili a navštevovali dievčatá z domu do domu. Veselo 
pritom spievali a kúpavali až do večera, dobrá nálada ich po 
celý deň neopúšťala. Manželky sa zvykli pred 

nimi schovávať a ich muži ich chránili 
tým, že chlapcom neprezradili, kde sú.  
   Hoci bolo na Veľkonočný pondelok 

v domácnostiach veľa kriku, výskotu, 
všetko sa prežívalo nadšene, ale 
zároveň pobožne. Chlapci, ktorí 
svojím milým zvykli pri príchode 
tiež podarovať malé pozornosti, za 
polievačku dostávali od dievčat za 
odmenu okrem spomínaných stužiek 
na korbáče aj malé kytičky, rôzne 

dobroty ( ponúkali sa koláče – napríklad 
linzer a štrudľa, ďalej šunka, chren, vajíčka ) a zdobené 
veľkonočné vajíčka, ktoré boli už pred Veľkou Nocou pre kúpačov 
prichystané. Vajíčko bolo uvarené spolu s cibuľovou šupou, takže získalo 
hnedastú farbu, žiletkou sa doňho potom vyškrabovali rôzne ornamenty. 
Bolo to veľmi jednoduché zdobenie, ktoré sa postupom času 
zdokonaľovalo a pribúdali aj nové ozdobné techniky. Čokoládové vajíčka 
prišli na rad až neskôr, keď už čokoláda nebola úzkoprofilným tovarom 
a bolo ju bežne dostať v obchodoch. Mladší chlapci dostávali za kúpačku 
aj pár drobných peňazí – takzvané šestáky. Počas veľkonočných sviatkov 
sa ľudia obliekali do rázovitých zdobených krojov, z ktorých najznámejšie 
sa nosili vo Valaskej Belej. Postupom času sa polievanie vodou zmenilo na 
pokvapkávanie voňavkou a veľké korbáče vystriedali malé korbáčiky, 
ktorými chlapci len obrazne šibú nohy dievčat, aby boli šikovné do roboty. 

   Mnohé zo spomínaných zvykov pretrvávajú do súčasnosti, čím sa 
ľudová tradícia zachováva živá, hoci v modernom mestskom i dedinskom 
prostredí nadobúda aj odlišnejší charakter. Každý z nás prežíva 
veľkonočné sviatky iným spôsobom. Kresťania oslavujú víťazstvo 
večného života nad smrťou, pre všetkých sa znova začína jar. Veľká Noc 
opäť klope na dvere a odkrýva nám svoje dávnoveké tajomstvá a obyčaje... 
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Janko Kráľ: Kríž  
 

Človeče! Boh poslal ti kríž,  
našiels´ ho dakde na poli, 
ty naň hľadíš, ty sa trasieš, 
ak by ti nebol po vôli. 
 
Nad ním stojíš, nad ním myslíš, 
či ho máš vziať, či tak nechať, 
či od neho ak´od hada 
schytiť sa a preč utekať. 
Predsa zdvihneš ho nakoniec,  
ale ako – horko plačúc, 
chodníkom života tohto 
horekujúc a bedujúc. 
Čo robíš, človeče biedny,  
či vari rozumu nemáš,  
že to Božie požehnanie 
s radosťou nevybozkávaš? 
 
Radujte sa, vy trpiaci,  
neste v srdci potešenie, 
vo vás, vo vás rastie svetu 
bedujúcemu spasenie! 
Nie darmo sa vy potíte, 
nie je prázdna vaša viera, 
všetky kvapky vášho potu 
Pán Boh nebeský pozbiera. 
Jednu zem tá nevypije, 
jednu nezalejú rieky, 
jednu slnce nevysuší- 
každá bude skvieť sa veky! 

 

Ako kuriatko nechcelo ísť von z vajíčka 
 

  Bol chladný jarný deň. Na Jožkovej farme sa z vajíčok vyliahli malé kuriatka. 
Len jedno sa nevyliahlo. 
   Mamička sliepočka sa z kuriatok veľmi tešila, ale sa aj 
strachovala, čo sa stalo tomu jednému kuriatku., ktoré sa 
nevyliahlo. A hneď vám poviem, prečo sa mu nechcelo ísť 
z vajíčka von. Jemu sa totiž vo vajíčku veľmi 
páčilo. Malo tam teplo, veľa potravy, postieľku, 
nočný stolík a veľmi veľa knižiek. Žilo sa mu 
tam ako v raji. 
„Nejdem von ani za 
nič!“ vravelo si kuriatko.  
   No raz, keď sa pozeralo cez svoje maličké 
okienko a videlo, ako sa jeho súrodenci hrajú, aj 
ono zatúžilo hrať sa. Sadlo si a rozmýšľalo, čo 
má robiť. Chcelo sa hrať s ostatnými, ale zároveň 
chcelo aj zostať vo vajíčku. Vtom mu prišlo na 
um, že by si mohlo nábytok z vajíčkovej izbičky 
zobrať so sebou von a zariadiť si domček 
v kuríne s ostatnými. A to aj uskutočnilo.  
   O niekoľko minút pukla škrupinka na vajíčku 
a kuriatko vyskočilo von. Hneď bežalo hrať sa za 
svojimi súrodencami a hrali sa spolu celý deň. No 
nielen tento, ale aj na ďalší a ďalší a ďalší 
a ďalší... 

                    Martinka Humajová 
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Kapucíni: Láska 
 

R: Na kríži pribitá, potupená, 
     vydaná napospas zlobe za nás. 
     Koľko len lúčov vyslala nám 
     tá Láska, čo nie je milovaná. 
 

1. Úbožiak malý, čo svätým sa stal, 
poznal už dávno ten bolestný jav. 
Slzami ľútosti oplakával, 
že Láska je málo milovaná. 

 

2. Dal si mi život a dal si mi zrieť, 
že si tu a s Tebou strachu už niet. 
Odpusť, že viem a predsa zabúdam, 
že, Láska, si málo milovaná.  



 
 
Ovocné karamelové rezy  
   10 dkg kryštálového cukru upálime na karamel, zalejeme 2 dcl vody, rozvaríme 
a necháme vychladnúť. 6 vajec, 20 dkg kryštálového cukru, 25 dkg polohrubej 
múky, 5 dkg orechov, 1 lyžica oleja, ½ balíčka prášku do pečiva. Vyšľaháme tuhý 
sneh s cukrom, pridáme žĺtky, prilievame skaramelizovaný vlažný cukor s vodou, 
olej, pridáme orechy, múku s práškom do pečiva, premiešame a upečieme. 
   Krém: ¼ l mlieka, i vanilkový cukor, 1 „Zlatý klas“, uvaríme puding. 25 dkg 
masla vyšľaháme s 15 dkg cukru a spojíme s vychladnutým pudingom. Polovicu 
krému natrieme na upečenú, vychladnutú piškótu, rozložíme plátky ovocia (kiwi, 
banán...), natrieme druhú polovicu krému, postrúhame čokoládu alebo polejeme 
čokoládovou polevou. 
 
Pudingový  zákusok  
   5 vajec, 25 dkg práškového cukru, 1 vanilkový cukor spolu vyšľaháme na penu, 
pridáme 1 dcl oleja, 1 dcl vlažnej vody a 25 dkg polohrubej múky, zmiešame 
s 1 práškom do pečiva. 2/3 cesta vylejeme na vymastený, vysypaný plech, do 
zvyšného cesta zamiešame 2 lyžice kakaa, lejeme pomaly do cesta na plechu, 
pritom robíme rôzne tvary a na to lejeme puding, ktorý sme uvarili pred šľahaním 
cesta a pomaly upečieme. 
   Puding: 1 l mlieka, 2 balíčky jahodového alebo malinového pudingu, 4 lyžice 
kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor 
   Plnka na vychladnutý koláč: 2 pochúťkové smotany, 1 vanilkový cukor 
zmiešame, pridáme 1 ušľahanú práškovú šľahačku, premiešame, natrieme na rez, 
na vrch nastrúhame čokoládu a dáme stuhnúť do chladničky. 
 
Jablkový  zákusok  
   6 celých vajec šľaháme s 35 dkg kryštálového cukru a 6 lyžicami horúcej vody. 
Do vyšľahanej hmoty zamiešame 35 dkg polohrubej múky, ¾ balíčka prášku do 
pečiva a 1 vanilkový cukor. Cesto dáme na vymastený plech, posypeme 
nastrúhanými jablkami, posekanými orechmi (asi 10 dkg), hrozienkami (tiež asi 
10 dkg) a dáme piecť. Ešte na horúci koláč lyžicou nalievame pripravenú zmes: 12 
dkg masla, 25 dkg práškového cukru, 5 dkg kakaa, 1 ½ dcl mlieka, všetko dáme 
zohriať skoro na bod varu ( variť sa nesmie ) a horúcou zmesou polievame koláč. 
 
Mrkvové  šatôčky  
   30 dkg očistenej mrkvy, 40 dkg polohrubej múky, 30 dkg „Palmarínu“, 
¾ balíčka prášku do pečiva 
   Očistenú mrkvu najemno nastrúhame, pridáme múku, tuk, prášok do pečiva, 
všetko zmiesime a dáme na 1 hodinu do chladničky. Potom rozgúľame na 3 mm 
hrúbky, rozkrájame na štvorce asi 7 krát 7 cm, plníme hustým lekvárom 
( slivkovým), preložíme, pečieme na suchom plechu do ružova. Upečené 
pocukríme. 

                                                         Dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
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SI NESMELÝ? 
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Najviac bodov v prvom riadku: 
   Je na tom niečo zlé byť plachým, nesmelým? Nie, naopak, žiješ nepozorovane, 
a v tejto „skrytosti“ sa ti lepšie darí dosiahnuť vlastné ciele. Navyše ťa tvoja 
nesmelosť robí sympatickým a všetci sa usilujú spontánne ti pomáhať. To sú 
výhody nesmelosti. A nevýhody? Vieš to dobre: prílišná tichosť, ponižovanie 
alebo ignorácia od iných. Ale tichosť, nesmelosť sa dá premôcť: Vždy vyjadruj 
svoje názory, ale rob to pokojne a trpezlivo. 
Najviac bodov v druhom riadku: 
   Byť tichým je pre teba nepríjemné a v danej situácii ti to zavše spôsobuje 
nepríjemnosti. Istotne v svojom srdci nezriedka cítiš jemnú závisť voči tým, ktorí 
vedia vždy niečo zábavné povedať, zaujať, byť spontánnymi... Chcel by si vedieť 
osloviť ľudí a cítiť sa všade ako doma. Bohužiaľ, nie je to tak a cítiš, že potrebuješ 
mať vždy pri sebe priateľa, ktorý ti pomôže prekonávať prekážky. Ako sa cítiš, 
keď si v centre pozornosti?...ľahko sa môžem strápniť? V tomto prípade sa 
sústreď na to, čo chceš dosiahnuť. Netráp sa tým, čo sa o tebe hovorí. 
Najviac bodov v treťom riadku: 
   Robíš všetko preto, aby si zvíťazil nad nesmelosťou. Vieš, že ti kazí „image“ – 
chceš nad ňou razantne zvíťaziť. To však môže na druhej strane spôsobiť, že sa 
voči iným staneš necitlivým a ľahostajným. Ako teda na to? Usiluj sa každej 
ťažkosti čeliť s pokojnou mysľou. Kontroluj si svoje reakcie bez zbytočného 
znechucovania sa nad sebou. Sleduj si ciele, ktoré chceš dosiahnuť. Takto hravo 
zvíťazíš nad rozpakmi, ktoré v tebe bojazlivosť vyvoláva. 
 

Pokračovanie zo str. 10 - 11 
 

6. Osoby pohotové a suverénne: 
a) Ľahko sa im hovorí na verejnosti. 
b) Pozerajú druhým priamo do očí. 
c) Pohybujú sa bez rozpakov. 
 

7. Bojazlivý, plachý človek môže byť 
sympatickým vďaka: 
a) Svojej tajomnosti. 
b) Atmosfére ustráchanosti vzbudzu-

júcej súcit. 
c) Je nevyspytateľný. 
 

8. Teta, s ktorou ste sa už dosť dlho 
nevideli, ťa pozve na návštevu: 
a) Bojíš sa, že ťa na stanici nespozná. 
b) Čo ak jej nebudeš sympatický? 
c) Obávaš sa, že zabudne pre teba na 

stanicu prísť. 
 

9. Niekto má niečo proti tebe: 
a) Uzavrieš sa sám do seba. 
b) Spriatelíš sa s niekým, o kom si 

myslíš, že ťa môže ochrániť. 
c) Zaútočíš prv, ako by na teba 

zaútočili.  
 

10. Si v čakárni a... 
a) Prechádzaš sa hore- dole. 
b) Niečo si čítaš. 
c) Sedíš a snívaš o niečom. 
 

BODOVACIA TABUĽKA 
Spočítajte si body v jednotlivých 
riadkoch. Za každú odpoveď si dajte 
jeden bod. V ktorom riadku ste 
získali najviac bodov? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c b b c b a a a c
a b c a b a b c b b
c a a c a c c b c a



 

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2002  
 

   XIX. zimné olympijské hry sa odohrávali v metropole amerického štátu Utah Salt 
Lake City od 8. do 24. februára. Salt Lake City však nebolo prvým americkým 
olympijským mestom. V USA sa ZOH konali už dvakrát v Lake Placid (1932 a 1980) 
a raz v Squaw Valley (1960) .  Kým však pred 70 rokmi sa na nich zúčastnilo 252 
športovcov, teraz ich bolo desaťkrát toľko. 
   V 15 športových odvetviach sa rozdalo celkovo 78 kolekcií medailí. Olympijskú 
premiéru tu zažil skeleton. Úplnou novinkou bola ženská súťaž v boboch. 
   Náklady na usporiadanie hier sa vyšplhali na neuveriteľné 2 miliardy dolárov (96 
miliárd slovenských korún). Účasť jedného športovca tak organizátorov stála 
v prepočte 800- tisíc dolárov. 300 miliónov dolárov sa investovalo do bezpečnostných 
opatrení. Po minuloročných teroristických útokoch na New York a Washington sa totiž 
organizátori obávali, že ZOH by mohli byť ďalším „vďačným“ terčom  agresie. Nič sa 
neponechalo na náhodu. V okolí hokejového areálu boli nainštalované kamery, ktoré 
dokážu rozoznať až 128 tvárí za sekundu. Získané údaje počítač okamžite porovná 
s databázou hľadaných osôb. Počas otváracieho a záverečného ceremoniálu bola nad 
Salt Lake City bezletová zóna. Všetky letecké linky boli prísne kontrolované. Ak by 
nejaké lietadlo letelo nižšie ako 6000 m nad mestom, mohlo byť zostrelené. Na 
bezpečnosť dohliadalo 15 000 policajtov  a vojakov – čiže akoby mal každý športovec 
6 bodyguardov.  
   Otvárací ceremoniál olympiády vyvrcholil zapálením olympijského ohňa, ktorý do 
Salt Lake City putoval 65 dní. Prešiel 46 štátov USA. Prepravoval sa peši, lietadlom, 
vlakom, loďou, psím i konským záprahom a snežným skútrom. Od Olympie do dejiska 
ZOH prekonal viac ako 21 600 km a stal sa tak najdlhšou štafetou v histórii zimných 
olympiád. Pochodeň si navzájom odovzdávalo 11 500 bežcov z celého sveta ( medzi 
nimi aj traja Slováci). Každý účastník s ňou prešiel 320 m. Denne tak oheň prekonal 
asi 333 km. Počas olympiády oheň horel v unikátnej sklenej nádobe umiestnenej na 
vrchole 45 m vysokého stožiara, ktorá stála 2 milióny dolárov. 
   Slovensko na ZOH reprezentovalo 50 športovcov. V časoch spoločného Česko – 
Slovenska získali naši športovci viacero medailí ( dokonca aj zlatú – získal ju 
krasokorčuliar Ondrej Nepela v roku 1972 v Sapporo). V ére samostatného štátu sa 
však zatiaľ žiadnemu Slovákovi nepodarilo dosiahnuť stupne víťazov. Tento rok sme 
veľké nádeje vkladali hlavne do hokejistov a biatlonistiek, no ani im sa nepodarilo 
vymazať nulu zo štatistík. Snáď o štyri roky... 
   A na záver jedna kuriozita: Vedeli ste, že Američania sú celí hotoví 
z krasokorčuľovania? Umiestnili ho do väčšej haly ako hokej, a napriek tomu boli 
lístky už dávno pred začiatkom ZOH vypredané... 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver...     

Kolegovia v práci: 
„Som hladný. Skoč, prosím ťa, do 
obchodu a kúp mi 20dkg šunky. Ak 
by nemali šunku, tak mi kúp niečo 
iné.“ 
Kolega sa vráti  o polhodinu a vraví: 
„Šunku nemali, tak som ti kúpil 10 
päťkorunových známok.“ 

� 
Rozhovor dvoch chlapov: 
„Vrátil si mu ten nôž?“ 
„Áno.“ 
„A čo povedal?“ 
„Au!“ 

� 
Je to vo fľaši a nedá sa to vytiahnuť. 
Čo je to? 
??? 
Vofľašník Nevytiahnuteľný! 

� 
Pri pokladni: 
„Prepáčte, prosím, ale včera ste sa 
pomýlili o sto korún!“ 
„Je mi ľúto, mal si to povedať hneď. 
Teraz reklamáciu neuznám.“ 
„Výborne! Ja si tú stovku teda 
nechám!“ 

� 
„Na čo umrel váš muž?“ 
„Na dierku v obleku.“ 
„A to už ako?“ 
„Bol potápačom.“ 

� 
Leží Rus v nemocnici s vysokou 
horúčkou. Lekári a sestričky okolo 
neho behajú. 
„Však vy už máte teplotu 43,5 ºC!“ 
A on sa spýta: 
„A koľko je svetový rekord?“ 

� 
Príde policajt hrať Milionára a nevie 
prvú otázku. 
„Máte ešte troch žolíkov,“ radí mu 
moderátor. 

Policajt zavolá kamarátovi a pýta sa: 
„Prosím ťa, mám použiť 50:50 alebo
pomoc publika?“ 

� 
„Vieš, čo je najväčšia presnosť?“ 
„Nie.“ 
„Keď trafíš boxerskou rukavicou 
mravcovi do oka.“ 

� 
Babka ide do kostola a zabudne 
doma vypnúť šporák. Spomenie si na 
to a začne sa modliť: 
„Anjeličku môj strážničku opatruj 
moju dvojplatničku a prepni z päťky 
na jedničku.“ 

� 
„Mirko, ako bolo v škole?“ 
„Správal som sa ako partizán. 
Hodinu ma trápili, ale ani slovo zo 
mňa nedostali!“ 

� 
Ráno o siedmej zvoní u Aristida 
telefón: 
„Nezobudil som ťa?“ pýta sa Tasilo. 
„Nie, aj tak zvonil telefón.“ 

� 
Tasilo sa pýta Aristida: 
„Prosím ťa, aké telefónne číslo má 
Anegro?“ 
„Neviem.“ 
„Ani približne?“ 

� 
„Tak čo, Bill,“ pýta sa farmár suseda, 
„poškodila ti včerajšia víchrica 
stodolu?“ 
„To ešte neviem,“ odpovedá druhý. 
„Zatiaľ som ju nenašiel.“ 

� 
Ponosuje sa Škót: 
„To je strašné! Ja vlastne nikdy
nemôžem piť taký čaj, ako mi chutí. 
Doma ho pijem s jednou kockou 
cukru, na návšteve s tromi kockami, 
a ja ho tak ľúbim s dvoma...“ 
 


