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NOVINKY Z RODINKY 
 

19. apríla uplynul rok od smrti Lojzka Mečiara. Rodina si naňho spomenula i na sv. omši. 
 
V dňoch 2. - 4.5. sa v Trnave uskutočnil 11. ročník hudobného festivalu gospelových 

skupín pod názvom LUMEN. Organizátori opäť všetko skvelo zvládli, pribudli plátna, 
na ktoré sa premietalo dianie na javisku a slová pesničiek, aby si fanúšikovia skupín 
ako Heavens´ shore, Timothy, Bezevšeho ( ČR ), Vždy a všade, Mimicry, Kapucíni 
a Stanley, Tretí deň,... mohli zaspievať s nimi. Tohto festivalu sa zúčastnila aj skupina 
mladých z Prievidze. Všetci boli nadšení a tešia sa opäť o rok! 

 

8. mája sa študenti prímy (medzi ktorých patrí i Martinka Humajová) spolu 
s niekoľkými rodičmi či súrodencami (i s Petrou a Martinom Humajovcami) na čele 
s triednym profesorom Jurajom Orlíkom vybrali na túru na Malý Grič. Počasie sa 
vydarilo a i výhľad bol prekrásny. Mnohým sa však páčil hlavne záverečný beh lesom 
na autobus do Prievidze. 

 
11. mája boli ako vždy na nedeľu Dobrého Pastiera v Necpaloch hody. Sv. omšu pri 

kaplnke slúžil páter Pavol Kollár spolu s Ferkom Huliakom, rodákom z Necpál, ktorý 
pôsobí ako benediktín v Taliansku. Spievala na nej Rosnička. U Petrášovcov 
a Humajovcov sa opäť zišlo veľa hostí: na obed to boli pátri piaristi, kňazi z farského 
kostola, Ferko Huliak a rodinka Milana Petráša, večer prišla rodinka Petra Petráša ml. 
spolu s dedkom Števkom Pálešom. Hodovalo sa veru poriadne dlho... 

 
17. mája sa v jedálni na baníckom učilišti uskutočnila oslava 60–tych narodenín 

Kamila Petráša. Hostia sa dobre bavili, k čomu určite prispela i hudobná skupina 
Necpalanka. Hostina, ktorá sa začala obedom o jednej hodine popoludní, skončila až 
v neskorých večerných hodinách. Pre Kamila bol jedným z najkrajších darčekov určite 
i spev vnuka Filipka, ktorý mu spolu s Necpalankou zaspieval pieseň Necpalská 
kapela, ale i iné pesničky. 

 
V máji rodina Chudá z Brezian prerábala kuchyňu. Starká Božka Humajová si na ňu 

rýchlo zvykla, takže u nich hladovať nik len tak ľahko nebude! 
 
18. mája boli Humajovci pozvaní na obed do Brezian. Vierka Bohóová totiž 

oslavovala svoju 40-tku a Maťko Chudý bol v tento deň na 1. sv. prijímaní. 
 
19. mája ukončila maturitnou skúškou Lucka Petrášová štúdium na Gymnáziu V. B. 

Nedožerského v Prievidzi. Maturovala zo slovenského jazyka, dejepisu, náuky 
o spoločnosti a zo španielčiny. 

 
Adrika Melichová sa pred dvoma mesiacmi stala staničnou sestrou na Bôriku. 
 

21. až 23. mája sa tretiaci z prievidzského gymnázia spolu so Silviou Petrášovou 
a Petrou Humajovou zúčastnili braneckého výcviku. Keďže v stredu pršalo, namiesto 
plánovaného Šútovského sedla absolvovali len prehliadku Bojníc. Vo štvrtok sa 
vybrali cez lesopark k  Brezianskej priehrade a vďaka veľkému množstvu blata si užili                
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množstvo „zábavy“. V piatok sa už počasie konečne zlepšilo a posledný deň výcviku 
strávili študenti v horách nad Bojnicami. 

 
Koncom mája sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnili oslavy 10. výročia 

založenia Piaristickej základnej školy Fr. Hanáka. Program, v ktorom účinkovali žiaci 
školy ( medzi nimi i Martinka Humajová v speváckom zbore Rosnička), mohli rodičia 
vidieť vo štvrtok, 29. mája, a žiaci v piatok, 30. mája. Samozrejme, že nechýbala 
ďakovná sv. omša. 

 
Od mája sa Humajovci a Petrášovci snažia o „skrášlenie“ svojho domu. Peter Petráš st. 
prerába a nanovo obkladá „dolnú“ kúpeľňu i WC. Kamilko Petráš im zas pomohol 
s maľovaním. 
 

   Máj a jún strávila Stanka Mečiarová vo Francúzsku u svojej sestry Katky. V júli 
zas Katka i s mužom a dcérami prišla na Slovensko. 

 
3. júna mal v koncertnej sále ZUŠ triedny večierok pán učiteľ Milan Barta. Medzi 

jeho žiakmi sa hrou na B-tenor predstavil i Martin Humaj, ktorý zahral veselý Rag 
Time od Scotta Japlina. 

 

5. júna navštívila 3.F z prievidzského gymnázia spolu so Silviou Petrášovou a Petrou 
Humajovou bojnickú ZOO. Najprv sa zúčastnili zaujímavej prednášky v ZOO škole, 
kde mali možnosť pohladkať živého hada či vidieť najznámejšie pašované výrobky zo 
zvierat. Potom sa už rozišli po celej ZOO a pozorovaním zvierat si upevňovali svoje 
vedomosti z biológie. 

 
V piatok 6. júna bola príma (do ktorej chodí i Martinka Humajová) na školskom 

výlete na Šutovskom sedle. Keď tam prišli, chvíľu si oddýchli (niektorí si opekali, iní 
hrali futbal, ďalší sa boli pozrieť na studničku, ktorá bola neďaleko, alebo len sedeli 
a rozprávali sa). Po dvojhodinovej prestávke sa vydali na cestu domov. 

 

24. až 27. júna strávila Filka Petrášová v nemocnici. Operovali jej kŕčové žily na 
jednej nohe. Operácia druhej nohy ju ešte len čaká. 

 

S piaristickou základnou školou sa tento školský rok rozlúčila Zuzka Mečiarová. Na 
budúci školský rok začne študovať na Hotelovej akadémii v Prievidzi. 

 

Tento školský rok aj súrodenci Martin a Petra Humajovci absolventskými skúškamu 
ukončili štúdium na ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Martin absolvoval z hry na B-tenor 
a z teórie (písomná časť skúšky sa skladala z rytmického a intonačného diktátu, 
písomky z hudobnej náuky a hudobných foriem, ústnu časť tvorila odpoveď 
z hudobných nástrojov a skladateľov). Petra ukončila II. stupeň hry na klavír. 20. júna 
sa obaja súrodenci zúčastnili na absolventskom večierku v jedálni „Priemstavu“, kde 
im slávnostne odovzdali pamätné listy i absolventské tablá. 

 

V júni mali počas niekoľkých večerov všetci Prievidžania možnosť vidieť divadelnú 
adaptáciu historických udalostí mesta Prievidza s názvom Od počiatku, na realizácií 
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ktorej sa podieľalo množstvo ľudí – od režiséra Vojtecha Bartku až po členov 
Divadla „A“, divadla Shanti, folklórnej skupiny Vtáčnik a tanečných skupín 
Mimikry a New Face. Príbeh Prievidze, v ktorom sa striedala dramatická časť 
s videoprojekciou a tanečnými kreáciami, rozprával starý mních (hral ho synovec 
Vlasty Petrášovej Denis), ktorý nezabudol na nič – vyrozprával všetko, čo sa o 
Prievidzi vie od čias Veľkej Moravy až po súčasnosť. Divadelná adaptácia Od 
počiatku vznikla pri príležitosti 890. výročia  prvej písomnej zmienky o Prievidzi 
v Zoborských listinách a 620. výročia udelenia výsad kráľovského mesta. Pre 
veľký úspech sa v septembri plánuje jej repríza. Z členov našej rodiny 
predstavenie videli rodinky Kamilka Petráša i Petra Petráša ml. (Silvia dokonca 
dvakrát), Milan a Lucka Petrášovci a Martin a Petra Humajovci. 

 
28. júna bola Lenka Petrášová v aule Vysokej školy dopravy a spojov slávnostne 

promovaná. Získala titul bakalár. 
 

V nedeľu, 29. júna, sa u Petrášovcov a Humajovcov oslavovali meniny Petrov 
a Petry. Nechýbal tradičný guláš, koláče od Eriky a Filky Petrášovej a množstvo 
humoru (ten sa prejavil hlavne pri telefonáte Marienky Mečiarovej, ktorá chcela 
poblahoželať všetkým oslávencom, a namiesto Petra Petráša ml. dostala k telefónu 
člena Necpalanky Peťa Lachkého, ktorý si vypočul všetky krásne priania miesto 
toho pravého Peťa...). 

 
   18. júna sa Martin Humaj spolu so svojou triedou zúčastnil exkurzie. Navštívili 
atómovú elektráreň v Mochovciach a nakúpili si aj v bratislavskom Auparku. 
 
   V utorok 24. júna bola príma s pani profesorkami Sekrenešovou a Hantabalovou 
v Porube. Poobzerali si tam staré sýpky a nádherné lesy. Na chatke si opiekli 
špekačky, zahrali si rôzne hry a vrátili sa späť domov. 
 
   Koncom júna a začiatkom júla strávila Janka Petrášová týždeň v Nízkych 
Tatrách, kde bola na rekondičnom pobyte. 
 
   4. júla bol krstný syn Jozefa Humaja Ján Humaj po ukončení štúdia na 
Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity slávnostne promovaný. Bol mu 
udelený titul inžinier elektrotechniky. 
 
14. júla sa podarilo Silvii Petrášovej napísať na druhý pokus test v autoškole 
a 23. júla si prvý raz sadla do auta s vlastným vodičákom. 
 
   18. júla vystúpila skupina Gnosis, ktorej členkou je i Silvia Petrášová, na 
programe Bdenie s Ježišom v kostole v Lazanoch. Hodinu a pol predvádzali 
publiku svoje umenie – a búrlivý potlesk nemal konca – kraja! 

Martinka Humajová,  Petra Humajová  a Silvia Petrášová 
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TURÍCE 2003 
 

TURÍCE – SVIATOK ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO. 
   Mladí v Prievidzi  sa naň zvlášť tešia. V predvečer Turíc sa totiž už 10 
rokov schádzajú v piaristickom kostole, kde spevom i modlitbami až do 
polnoci chvália Boha. Program Mládež očakáva Nové Turíce založil páter 
Alojz Orlický. Dnes ho organizujú hlavne mladí z Trosiek a páter Janko 
Hríb. 
   Tohtoročný program sa začal sv. omšou o pol siedmej, na ktorej spievala 
Rosnička. Po omši pridali ešte zopár pesničiek a na „scénu“ nastúpil 
hlavný hosť večera – Skalkáči zo Šimonovian. Boli skvelí a spieval s nimi 
celý kostol... Nasledovalo vystúpenie mladých z Handlovej, Bartolomejčiat 
a Taizé adorácia. Páter Janko vyložil Sviatosť Oltárnu a my – Trosky, ale 
i I.O.C.U.S. (to sú tí najlepší z Trosiek), sme spievali adoračné piesne 
a hovorili svoje chvály či modlitby k Bohu.. 
   Po tomto stíšení sa nám predstavila skupina 
Gnosis. Myslím si, že boli úplne super, i keď oni 
tvrdili, že technika to všetko pokazila. Svojím 
výkonom si vyslúžili obrovský potlesk – a ten 
hovoril o všetkom. 
   Mladí z Lazian si pripravili zaujímavú scénku. 
Kým páter Janko stále dookola čítal to isté čítanie 
o desiatich malomocných a ich uzdravení, oni sa 
zamiešali vzadu medzi ľudí a robili „bordel“. 
Vykrikovali po sebe, nahlas telefonovali 
z mobilov... Až na jedného pána sa však nenašiel nik, kto by ich upozornil 
na ich správanie. Chceli tým poukázať na našu nevšímavosť ku zlu vo 
svete, ktorá je stále väčšia. 
   A nasledovalo divadlo Trosiek. V ich podaní ožil príbeh zatrpknutej 
učiteľky, ktorá hľadala šťastie. V scénke sa vynikajúco uplatnil herecký 
talent Betky Karpišovej, zahrala si v nej však i Sisa Petrášová a Veronika 
Belisová. 
   Tento bod programu videl už i páter Alojz Orlický – prekvapenie večera. 
Aj keď v Nitre tiež mali turíčny program, hneď po jeho skončení rýchlo 
cestoval do Prievidze. Po scénke Trosiek ho moderátorka Tuška trošku 
„vyspovedala“ a o polnoci začala sv. omša. Spievali opäť Trosky 
a I.O.C.U.S.. Po nej sme odišli domov spinkať... 
   Turíce 2003 boli ojedinelé tým, že na vyplnenie „medzier“ medzi 
jednotlivými bodmi programu sa na veľké plátno pemietali fotky a zostrihy 
z tých predošlých ročníkov. A na plátno sa premietalo i všetko, čo sa dialo 
počas programu, takže i tí vzadu mohli všetko dobre vidieť. 
   Myslím si, že i tento rok stál Pán pri nás a na Turíce si všetci odniesli len 
tie najlepšie spomienky... 

Petra Humajová 
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 ROZHOVOR S KAMILKOM PETRÁŠOM 
 

Tentokrát vám ponúkame rozhovor s jubilantom – šesťdesiatnikom 
Kamilkom Petrášom, ktorého určite pozná každý člen našej rodiny. Veď 
nevšimnúť si tohto každoročného účastníka rodinných výletov a zabávača 
na všetkých oslavách – to by bol zázrak! Nuž ale čítajte, čo o sebe 
prezradil on sám... 
Aký bol tvoj najväčší zážitok z detstva? 
   Môj najväčší zážitok z detstva bola chvíľa, keď som dostal harmoniku. Kúpila 
mi ju mama a stála 500 korún, čo bolo v tom čase veľa peňazí. Postupne som sa na 
nej učil hrať – vonku, pri kravách, keď sme „pásavali“... Starká mi spievala a ja 
som sa postupne učil tie pesničky hrať – najprv jednu, potom druhú, tretiu – a už 
to išlo. Z toho som mal najväčšiu radosť. 
Kedy si sa rozhodol byť maliarom – natieračom? Máš rád svoju prácu? 
   Náš sused sváko Humaj, keď som sa mal ísť učiť, mi povedal: „Kamil, vieš čo, 
to ti je také dobré remeslo, mohol by si ísť za maliara, za natierača. To by ti 
pristalo.“ Tak som o tom trošku pouvažoval, zapáčilo sa mi to a súhlasil som.  
Svoju prácu som mal rád, ale teraz už veľmi nie (smiech, Kamilko je už totiž na 
dôchodku, pozn. red.). 
Sú veci, ktoré robíš nerád alebo ich nevieš urobiť? 
   Neviem robiť s mobilom a s počítačom. A z bankomatu si neviem peniaze 
vybrať, lebo vždy zabudnem kód. 
Ako si sa spoznal so svojou manželkou – tetou Vlastou? 
   Jój, no ako som sa spoznal? Tak to ti poviem: Hrali sme v krčme zábavu. Bola 
to fašiangová zábava. Prišla tam s jednou kamarátkou a hneď mi padla do oka: 
„Ej, toto dievča sa mi ľúbi!“ Tak mi môj kamarát Jožko Líška sprostredkoval 
rande, že ju pôjdem vyprevadiť. A aj som šiel. Tak to začalo. Potom nasledovalo 
druhé rande, tretie rande – a po dvoch rokoch sme sa zobrali. 
Máš tri deti: Romana, Rasťa a Renátku. Poslúchali ťa, keď boli malí? 
   Ako kedy. Poslúchali, ale keď mi mali ísť do krčmy „cigaretle“ kúpiť, vtedy 
nechceli. Všetci sa poschovávali a nemal kto ísť. To som sa vždy najviac jedoval. 
Ale inak boli dobrí, nemôžem sa sťažovať. 
Sú v tom tvoje vnúčatá lepšie? 
   Jój, no tie sú lepšie! Tie už človek vníma trochu inak. Je to iná radosť ako z detí, 
taká – dvojnásobná. 
Istý čas si bol členom hudobnej skupiny Necpalanka, ale na trúbke či harmonike si 
hrával už aj predtým. Čo nám prezradíš o svojej hudobnej kariére? 
   Nemal som ja bohvieakú kariéru. Za mladi, ešte ako slobodný, som hrával, mali 
sme takú skupinu... Ale keď som sa oženil, manželka dala stop muzike, a tak som 
to musel prerušiť. Po dlhej dobe so synovcom Peťkom sme začali znova pokúšať 
šťastie a hrali sme spolu v Necpalanke. Ale to bolo pre potešenie, nie pre kariéru. 
Teraz ešte hrávam na rodinných výletoch, aj na mojej „šesťdesiatke“ som si dobre 
zahral. 
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Tento rok si teda oslávil svoju 
„60- tku“ a zároveň si odišiel do 
dôchodku. Ako sa cítiš ako 
čerstvý dôchodca? 
   Joj ohromne, ohromne! Ráno 
vstanem, mám „fajront“, večer 
ľahnem... No, dobre! Dva týždne 
mi robota aj trošku chýbala. Ale 
človek si rýchlo zvykne. A teraz 
veru osem hodín ráno - a ešte 
spím ako babuliatko! 
Tvoje deti ti ako darček 
k okrúhlym narodeninám 
venovali pobyt pri mori – 
v Chorvátsku. Pri mori si vraj 
predtým ešte nikdy nebol. Ako na 
teba zapôsobilo? 
   Bol som z toho ohromený, tak 
som si totiž more ani tú krajinu 
vôbec nepredstavoval. Bolo to 

nádherné! More čisté – len veľmi slané. Keď som si glgol zo tri „rázy“, až sa mi 
v očiach zaiskrilo. Ale počasie sme mali pekné, vynikajúci hotel, perfektnú 
stravu... Ubehlo to ako voda. 
Celá rodina ťa pozná ako šikovného človeka, hudobníka, vychýreného tanečníka, 
ale i ako človeka s obrovským zmyslom pre humor. Odkiaľ berieš nápady na svoje 
vtipné poznámky? 
   Čo ja viem... Zo života. Otca som nepoznal, tak neviem, či som to po ňom 
zdedil, ale ten bol vraj taký veselý. Tak som asi po ňom. 
Chcel by si niečo odkázať čitateľom Mane? 
   Chcem im zaželať, aby boli zdraví, aby sledovali všetko, čo do tohto časopisu 
napíšete a aby mali z toho, čo sa tam píše, radosť. A vy, redaktori, aby ste písali 
ďalej. Je to pekný časopis, veľmi sa mi páči. Len tak ďalej a držím vám palce! 
   Kamilkovi ďakujeme nielen za rozhovor, ale i za pekné prianie a do 
ďalších rokov života mu želáme pevné zdravie, Božie požehnanie a aby ho 
tá veselá myseľ nikdy neopúšťala! 

Petra Humajová a  celá redakcia časopisu Maňa.  
 

KAMIL PETRÁŠ O ČAMI DCÉRY 
 
   Narodil sa 2. mája 1943 ako najmladší z troch detí. Na svoje detstvo 
spomína rád  i napriek tomu, že sa žilo jednoducho a skromne. Jesť mäso 
- to bol veľký sviatok, taktiež nejakú tú  „maškrtu“ mali len málokedy. A aká 
to bola radosť, keď dostal nové tepláky!  
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Neraz nám otec rozprával, čo pozažíval ako malý chlapec, keď chodil 

pásť kravy. Spomína i na to, ako keď chcel maškrtiť, namočil si chlieb do 
cukru. A cukrík? O tom mohol len snívať! Zato teraz si na „maškrtkách“ 
veľmi rád pochutí a  mama musí občas i niečo schovať, aby sa zásoby za 
deň neminuli. Pamätám sa, ako vždy vypytoval nejakú „čukoládu“. Alebo 
rovno po obede „šup ho“ na gauč i s táckou koláčov, ktorú neodložil, kým 
nebola prázdna. 

 No a prišli mládežnícke rôčky. Musím teda uznať, že otec bol 
veľkýýýýýýý fešák. On si veru frajerky hľadať nemusel, samé sa mu 
ponúkali. Až na našu maminu, tú si vybral sám. Už ako mládenec bol veľký 
hudobník. Hrou na trúbke i harmonike obveseľoval ľudí v krčme na 
zábavách. A tam sa aj zahľadel do svojej terajšej manželky Vlastičky. 

Že sa otec strašne rád zabáva, to asi netreba nikomu, kto ho pozná, 
nejako špeciálne vysvetľovať. Len čo „udrú na strunu“, oco je na parkete. 
No a ako len vie „cifrovať“! Ten už veru zodral topánok... 

Vyučený je maliar-natierač. Dodnes má na povale rôzne šablóny 
s ornamentami a kvantum valčekov, ktorými krášlil steny takmer všetkých 
domov v Necpaloch a blízkom okolí. Keby sme napočítali kilometre, ktoré 
otec na maliarskom rebríku nabehal, mohli by sme ho určite zapísať do 
Guinessovej knihy rekordov. No nevie narábať iba so štetkou. Za domom 
má dielňu a tam stále niečo majstruje - vŕta, hobľuje, sústruží, montuje 
a čo ja viem, čo ešte všetko. A je aj automechanikom. Na svojom Ritme 
pozná každý šróbik a len nech sa skúsi niečo pokaziť! Oco otvorí kufor 
a okamžite vytiahne náhradnú súčiastku, ktorú vozí vždy pre prípad núdze. 
Náš oco si veru vie poradiť so všetkým! Predsa však existuje jedna vec, 
ktorú nevie. Dovolenkovať. Vraví,  že sú to len také „ľapotiny“, že čo by on 
už len ne tej dovolenke robil. K „60-tke“ sme mu darovali pobyt 
v Chorvátsku. Pri mori ešte nikdy nebol, tak chceme, aby si aspoň na 
dôchodku trochu oddýchol. 
Čas veľmi rýchlo letí a z nás už nie sú deti. Všeličo sme spolu pozažívali 

a veľakrát sme ho aj poriadne najedovali. Najprv si„podudral“, ale o päť 
minút bolo dobre. Lebo hnevať sa, to sa náš otec nikdy nevedel.  

Ako sme sa len nasmiali, keď na našu fenku dalmatínku  FANY, ktorá 
brechala „ostošesť“, zakričal: „Renáta, nebudeš ticho!“ Alebo keď priniesol 
z obchodu namiesto cukríkov Tic-tac umelé sladidlo. Alebo keď nám vždy 
„nadával“ do inžinierov hovoriac, že inžinierov plný dom a robiť nemá kto.  

Keďže kolobeh života pokračuje, to, čo nestihol s nami, si môže 
vynahradiť s vnúčatkami. Sú už štyri – Samko, Simonko, Filipko a Ivanka. 
A pevne verím, že to nie je konečné číslo. 

Tak takýto je náš oco, človek s veľkým srdcom a zlatými rukami. A ten 
kto ho pozná, mi dá určite za pravdu! 

Dcéra Renáta  
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TAJNI ČKA 
"On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie . . .( tajnička )" 
Žalm 48 
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1. Príchod dieťaťa na svet
2. Znak štátu
3. Nádoba na soľ
4. Znak Veľkej noci ( zviera )
5. Produkt z mlieka ( s príchuťami )
6. Na "garniži" visí. . .
7. Ženích a . . . 
8. Centrum ľudského tela
9. Vosk s knotom
10. Mláďa mačky
11. Výrobca liekov so sídlom v Hlohovci
12. Mama inak

KĽAČNO 
   3. júla sme sa spolu s Jankom Karpišom rozhodli pomôcť skautom stavať tábor. 
Z Prievidze sme odišli autobusom o desiatej ráno. Keď sme v Kľačne vystúpili, začalo 
pršať. Tak sme „zakotvili“ v krčme pri zastávke na kofolu. Po chvíli prestalo pršať, tak 
sme sa vybrali na cestu do tábora. Keď sme tam prišli, uvideli sme známe tváre. 
Pozdravili sme sa a porozprávali. Janko sa opýtal s čím by sme mohli pomôcť. Ušlo sa 
nám vykopať a postaviť „latrínu“ vo vysokej tráve a v množstve kríkov. Ja som 
vysekával trávu. Po práci sme sa najedli a už sme išli domov. Odviezli nás rodičia 
dvoch skautiek, ktoré sme cestou stretli. 

Martin Humaj 

NEPOSLUŠNÁ TROJKA  
Bola raz jedna trojka. Mala až dve brušká. Dokonca aj ofinku. Ale tá trojka bola 
neposlušná. Prišla raz do zošita jednotkárky Danky. 
   Danka bola dobrá kamarátka a čistá jednotkárka. Učila sa veľmi dobre a išlo jej to 
ako po masle. Už mala šesťdesiattri jednotiek a dvadsaťtri jednotiek s hviezdičkami. 
Jedného dňa písali z matematiky štvrtú písomku. Keď ju dostávali, vykríkla na celú 
triedu: „Ja mám trojku! To nie je možné, veď mám len dve chyby!“ Pán učiteľ sa hneď 
išiel pozrieť, kde sa stala chyba. Na vine bola neposlušná trojka. Prekryla jednotku 
a nechcela ísť preč. Gumovali ju, prelepovali a ona sa tam vždy objavila. Nevedeli, čo 
majú robiť, pretože už dve hodiny prelepovali trojku a ona stále nechcela ísť preč. 
Potom Danka povedala trojke, že jej dá čokoľvek, ak odíde z jej zošita. Trojka si teda 
pýtala: „Dve jablká, štyri rožky, osem rajčín, desať hrušiek, dvanásť paprík, jedno kilo 
salámy, dve kilá párok, štvoritú zmrzlinu a štyri zmrzlinové torty. A aby som 
nezabudla, pridaj mi ešte chladničku s mrazničkou.“ Danka dala trojke všetko, čo 
chcela. A trojka len jedla, jedla a jedla a nakoniec praskla. 
   Z trojky zostali len malé čiarky. „Dúfam, že tie už nebudú liezť do zošitov na také 
miesta, kde nemajú,“ povedala Danka so smiechom. 

Martinka Humajová 

Silvia Petrášová 



   101... nie dalmatíncov, ale hlasujúcich sa zapojilo do 
tohto ročnej Maňa ankety. Výsledky sú  veľmi 
zaujímavé. Veľa hlasov získali i ľudia, ktorých môžte 
v Prievidzi bežne stretnúť. Ich mená preto uvádzame, 
i keď niektorí z nich nevyhrali, aj s počtom hlasov pod 
názvom Zaujímaví nominovaní. Ale čítajte ďalej. 
 

Najlepší film: 
1. MAŇA (8 hlasov) 
2. Čistá duša (5 hlasov) 
3. Taxi, taxi (4 hlasy) 
 
Najlepší herec: 
1. HARISSON FORD (11 hlasov) 
2. Richard Gere (8 hlasov) 
3. Jozef Króner (7 hlasov) 
Zaujímaví nominovaní: Pali Schmidt, Martin Karpiš (1 
hlas) 
 
Najlepšia herečka: 
1. JULIA ROBERTS (17 hlasov) 
2. Alžbeta Karpišová (10 hlasov) 
3. Nicole Kidmann (6 hlasov) 
Zaujímaví nominovaní: Martina Humajová (3 hlasy), 
„moja vedúca“(ujova Peťova – 1 hlas) 
 
Najlepšia pesnička: 
1. VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU (7 hlasov) 
2. Ave Mária (6 hlasov) 
3. Desenchantee (3 hlasy) 
 
Najlepší spevák: 
1. JOŽO RÁŽ (10 hlasov) 
2. Juraj Orlík, Karel Gott (9 hlasov) 
3. Eros Ramazzoti (8 hlasov) 
Zaujímaví nominovaní: P. Ján Hríb (2 hlasy), Peter 
Petráš ml.(1 hlas) 
 
Najlepšia speváčka: 
1. JANA KIRSCHNER (13 hlasov) 
2. Lucie Bílá (9 hlasov) 
3. Martina Humajová, Shakira (6 hlasov) 
Zaujímaví nomunovaní: „Tuška“ – Marta Melišková (3 
hlasy), Alžbeta Karpišová, Veronika Belisová (1 hlas) 

Najlepšia skupina: 
1. NECPALANKA (26 hlasov) 
2. Elán (19 hlasov) 
3. Blue (6 hlasov) 
Zaujímaví nominovaní: Gnosis (2 hlasy), I.O.C.U.S., 
Trosky (1 hlas) 
 
   Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 27.7.2003 v byte 
Marienky Mečiarovej za účasti štátneho notára Jozefa 
Humaja, opozičného diváka Petra Petráša st., pisateľky 
Filky Petrášovej, redakčnej rady a ďalších rodinných 
príslušníkov. 
   Zaujímavá situácia nastala, keď prvú cenu – CD 
Necpalanky vyhral najprv Peter Lachký a potom Milan 
Petráš – obaja členovia Necpalanky. Cena nakoniec 
pripadla Aďke Sokolovej. 
   Žrebovací lístok navyše získali Marienka Mečiarová 
a Evka Humajová, pretože zbierali hlasy i napriek 
tomu, že nepatria do redakčnej rady, a naši sponzori. 
 
Sponzori: Mária Mečiarová, Lýdia Mečiarová, Vlasta 
Petrášová, Vladimír Mečiar, Monika Chudá, Božka 
Humajová, Božka Trnová, Katka Mihálková, Marta 
Baniarová, Margita Duranziová, Marietka Botková, 
Jozef Humaj, Eva Humajová, Erika Petrášová 

Ďakujeme! 
 
Výhercovia cien: 
1. CD Necpalanky – Andrea Sokolová 
2. Šálka z MS 2003 v hokeji – Martin Chudý 
3. Kniha Vie to iba vietor od Bruna Ferrera – Ingrid 

Habajová 
4. Bonboniéra Cappuccino – Milan Humaj 
5. Poháre – Gejza Mičky 
6. Tekuté mydlo – Anna Kurbelová 
7. Misa – Vlasta Petrášová 
8. Káva Eduscho – Zuzana Hajduková 
9. Handra na podlahu – Anna Valčíková 
10.  Sviečka – Roderik Weissabel 
11.  Bonboniéra Pre potešenie – Peter Chudý ml. 
12.  Efekt extra – pasta na umývanie rúk – Štefánia 

Lachká 

13.  Varecha – Dominika Koštialiková 
14.  Sada krémov Phytanola na ochranu rúk – Renáta   

   Božiková 
15.  Čokoláda Forte – Jozef Mečiar 
16.  Lievik – Peter Lachký 
17.  Sada mydiel Voux – Katka Takáčová 
18.  Sáčky na odpadky – Viliam Božik 
19.  Inosap – čistiaca pasta na ruky – Iva Juríková 
20.  Ľanový špagát – Erika Petrášová 
21.  Káva Štandartná zmes – Ľudmila Petrincová 
22.  Vechte – Vladimír Mečiar 
23.  Naberačka na med  - Vladimír Mečiar 
24.  Inosap – Lucia Petrášová 
25.  Jahodový džem – Ľubka Mečiarová 
26.  Servítky – Ľudmila Zimanyiová 
27.  Piškóty – Veronika Petrášová 
28.  Phytanola – Mária Mečiarová 
29.  Špajdle – Peter Šimkovič 
30.  Mydlá – Terezka Melichová 
31.  Minilego – Lenka Petrášová 
32.  Karamelový puding – Peter Goberšic 
33.  Špáratká – Mária Juríková 
34.  Tang – ovocný nápoj – Marián Mihálka 
35.  Toro – čistiaca pasta – Stanislava Kohútová 
36.  Desiatový papier – Margita Hodálová 
37.  Phytanola – Dominika Kováčiková 
38.  Pohľadnice – Katka Mihálková 
39.  Inosap  - Stanislav Mečiar 
40.  Vanilkový cukor – Jozef Šmida 
41.  Mikroténové sáčky – Veronika Belisová 
42.  Phytanola – Marietka Botková 
43.  Marhuľový džem – Margita Duranziová 
44.  Kypriaci prášok do pečiva – Božka Humajová 
45.  Ryža – Marta Baniarová 
46.  Toaletný papier – Ľubica Kušniariková 
47.  Zlatý klas – Eliška Ďurčanová 
48.  Ryža – Vlasta Beňadiková 
49.  Modré z neba – Marta Baniarová 
50.  Pasca na myši – Natália Pikulíková 

                                        Gratulujeme! 
                                                       Redakcia 
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M AŇ A  A N K E T A  V I .  R O Č N Í K  



OSEMSMEROVKA  
"Usilujme sa o to, aby sme sa podobali klenotom: nie aby náš život mal veľké 

rozmery, ale aby veľa vážil. ...( tajnička 7 2 8 , 3 5 . )."   SENECA  
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RAD, RADCA, RACHOT, RAJ, RAK, RAMPA, RAŇ, RAŇAJKY, RANDE, RÁNO, 
RAPKÁČ, RARITA, RASA, RASTLINA, RÁZNY, RAŽEŇ, REAKCIA, REBRÍK, 
REČNIŤ, REDAKCIA, REFLEKTOR, REGÁL, REHABILITÁCIA, REKLAMOVAŤ, 
REKORD, REKREÁCIA, REMÍZA, REPLIKA, REPRODUKCIA, REZAŤ, REZKA, 
RIAD, RIASA, RIEKA, RIVAL, ROBOT, ROH, ROJ, ROLA, ROPA, ROSA, 
ROZPAKY, ROZPIS, ROZRUCH, ROZTĹCŤ, ROZUM, ROZUMIEŤ, ROZVAHA,
ROZVESELIŤ, ROZVÍJAŤ, ROZVOJOVÝ, RÚB, RUČNÍK, RUDA, RUKAVICA , 
RUKOPIS, RUMUNSKO, RUS, RUŠEŇ, RUŠIŤ, RUTINA, RUŽENA, RÝCHLO, RYŤ, 
RYTMUS, RYŽA 
 
 
 

TETE MARIENKE 
 

Ty predsa nemusíš trikrát hádať 
Kto a prečo Ti dáva práve toto 
 

Ty predsa dobre vieš 
Kto na teba myslí 
Ty predsa tak dobre vieš 
Kto na teba spomína... 
                           (Martin Parajka) 
   K Tvojim narodeninám, teta Marienka, Ti prajeme všetko najlepšie. 

Redakcia

R R Ť I L E S E V Z O R E K O R D A S A R A
R O Z V A H A A H R M U A K Í R B E R U O L
E Z Z R A Ch O T O E E Č N Y A Ú R D M R Z O
M V R U A J R I R K Ť N I N P B A U E E V R
Í Í E M M S U R E R I Í L Z O I N F Č G O A
Z J P Y E I Ž A D E N K T Á R S L Á Ť Á J I
A A L K H P E R N Á Č R S R K E K A A L O C
O Ť I J Ň Z N Ť A C E O A O K P Z K T S V Á
O C K A E O A K R I R J R T A E Z O A U Ý T
L Ĺ A Ň Ž R O Z P A K Y O R R E B P T A A I

CH T K A A Ň U R A D R R A S R O M R C R I L
Ý Z M R R E A S I Y Á A A I R A N I A E C I
R O Z U M Š I R Ť E N D N P R Č V V S A K B
A R O Z R U CH A S I O C I O O A A A O K A A
J A K E I R I A S A Š A T K K D M L R C D H
A I C K U D O R P E R U U U U R Y Ž A I E E
K A R Ť A V O M A L K E R R Y T M U S A R R

Silvia Petrášová 



V y d a r e n ý  ž a r t  
 

   Bol pekný letný deň a môj brat Maťo s kamarátom Aďom, ( ktorý býva na 
našej ulici a má 8 rokov ) si chceli ísť opekať. Spolu so susedou 
Dominikou som ho chcela nejako vystrašiť. Nevedeli sme však, kam si 
chcú ísť opekať. Rozhodli sme sa teda, že sa na to opýtame Maťa, 
a povieme mu aj o našom pláne. Maťo nám prezradil, že si chcú ísť 
opekať za spád na konci našej ulice a súhlasil s tým, že nám pri tom 
„strašení“ pomôže. 

A tak sa to začalo. S Dominikou sme u nás doma chvíľu počkali, aby 
chalani mali čas založiť oheň. Potom sme išli na určené miesto. Už 
z diaľky sme počuli ich hlasy. Skryli sme sa do kríkov a začali sme 
„krochkať“. Aďo vyskočil z pníka a vystrašene sa spýtal Maťa: „Martin, čo 
to bolo?“ a ani nečakal na odpoveď a už liezol na 

strom, aby sa pozrel, čo to bolo. A Maťo 
samozrejme za ním. Zo stromu však nič nevideli 

a tak Maťo povedal Aďovi: „Idem sa pozrieť 
bližšie. Ty radšej zostaň tu.“ Maťo 
išiel bližšie ku kríkom. S Dominikou 
sme ešte stále „krochkali“. Maťo 

začal kričať: „Diviaky, až dva! Mláďatko so 
samicou. Áááá! Pomóóóc!“ A Aďo na to: „Mmarttin 
ppoďme rradšej ppreč!“ A tak odišli trochu dozadšie do 
lesíka. Potom som s Dominikou vybehla  z kríkov a kričali 
sme ostošesť: „Diviaky, diviaky, ááá, pomóc! Kde ste?“ 
Maťo s Aďom vyšli z lesíka a vyrozprávali nám všetko, čo 
sa stalo. Po druhej strane potoka išiel práve jeden chlapec 
a Aďo mu už chcel kričať, aby si dával pozor na 
diviaky, lebo možno prešli na druhú stranu. Ale my 
sme ho rýchlo zadržali a povedali sme mu, že 
diviaky sa boja vody. A on nám samozrejme 
uveril. S Dominikou som už radšej išla domov. 
Keď sme boli dosť ďaleko od Maťa s Aďom, dostali sme taký záchvat 
smiechu, že o chvíľu sme sa už ani nevládali smiať. 
   Večer som sa Maťa pýtala, čo Aďo robil, keď sme odišli. Po našom 
odchode vraj prešiel na druhú stranu a chcel sa tadiaľ vrátiť domov. Išiel 
pomaly, ale keď raz zafúkal vietor a zapraskali konáre, pomyslel si, že to 
boli diviaky. Pustil sa do behu, potkol sa o koreň trčiaci zo zeme, spadol 
a zakričal: „To ma určite potkol diviak!“ na Maťa idúceho po druhej strane, 
ale odvážne pokračoval v ceste. Odvtedy Aďo každému hovorí, ako ho 
naháňali diviaky. S Dominikou vtedy radšej vždy ideme preč, lebo my 
vieme, aká je pravda a je nám to smiešne. S Maťom sme sa dohodli, že 
Aďovi nikdy nepovieme, že tam neboli diviaky, ale my dve. 

Martinka Humajová 
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Žĺtkové rezy – orechové 
   25 dkg „Palmarínu“, 15 dkg práškového cukru, 10 dkg kryštálového cukru (do snehu), 
25 dkg mletých orechov, 6 bielkov, 16 dkg polohrubej múky, 1 prášok do pečiva. 
   Tuk s práškovým cukrom vymiešame do peny, pridáme orechy, múku, prášok 
do pečiva a tuhý sneh vyšľahaný z kryštálovým cukrom, spolu premiešame 
a dáme piecť na vymastený, vysypaný plech. Zatiaľ si vymiešame polevu zo 6 
žĺtkov a 25 dkg preosiateho práškového cukru a natrieme na upečený ešte teplý 
koláč. Na rozotrenú polevu hneď nastrúhame čokoládu.  
 

Biela zamatová roláda 
   6 bielkov, 5 polievkových lyžíc kryštálového cukru, 3 navŕšené polievkové 
lyžice „Gustinu“( maizena ), ½ čajovej lyžičky sódy bicarbóny, 6 žĺtkov. 
   Bielky vyšľaháme s cukrom na tuhý sneh, primiešame žĺtky, maizenu, sódu 
bicarbónu, zmes upečieme na plechu vyloženom papierom.  
   Plnka: 3 dcl mlieka, 3 polievkové  lyžice polohrubej múky, 1 balíček 
vanilkového cukru; uvaríme hustú kašu, do skoro vychladnutej pridávame 25 dkg 
masla, vymiešaného s 10 dkg práškového cukru. Túto dobre vyšľahanú zmes 
rozdelíme napoly, do jednej polovice primiešame kakao. Z upečeného plátu 
opatrne stiahneme papier, natrieme kakaovú, na to bielu plnku a jemne posypeme 
kokosovou múčkou alebo mletými orechmi. 
 

Kokosové rezy 
   Zo 7 bielkov ušľaháme tuhý sneh s 10 dkg kryštálového cukru. Do ušľahaného 
primiešame 20 dkg preosiateho práškového cukru, opatrne premiešame, pridáme 
10 dkg kokosovej múčky, 6 polievkových lyžíc hrubej múky, znova opatrne 
premiešame, dáme na plech vyložený oblátkami a upečieme.  
   Plnka: 7 žĺtkov, 10 dkg práškového cukru šľaháme nad parou, po vychladnutí 
pridávame po plátkoch 25 dkg masla, dobre vyšľaháme do peny, natrieme na 
vychladnutý kokosový plát, vrch pofŕkame čokoládou. 
 

Maslové rezy 
   50 dkg hladkej múky „špeciál“, 20 dkg práškového cukru, 6 dkg „Palmarínu“, 
2 vajcia, 2 polievkové lyžice kakaa, 1 čajová lyžička jelenej soli, 5 – 6 
polievkových lyžíc mlieka ( podľa potreby ). Všetko spolu zmiesime, rozdelíme 
na 4 diely a každý zvlášť upečieme. 
   Krém: ½ litra mlieka rozdelíme napoly, polovicu dáme variť, do druhej 
zamiešame 1 „Zlatý klas“ a 1 polievkovú lyžicu hrubej múky, vylejeme do 
vriaceho mlieka a uvaríme krém. Kým trochu vychladne, vymiešame 25 dkg 
masla s 25 dkg práškového cukru, spojíme po čiastkach s krémom, dobre 
vyšľaháme a naplníme pláty. Vrch polejeme čokoládovou polevou. 
 

Palacinky 
   1 liter mlieka, 40 dkg hladkej múky, 2 polievkové lyžice práškového cukru, 
4 vajcia, 2 dcl oleja, vyšľaháme hladké cesto. Pred pečením panvicu potrieme 
olejom len pod prvú palacinku. Plnka ľubovoľná. 

Recepty poskytla a dobrú chuť vám želá Filka Petrášová. 
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VIEŠ SPOLUPRACOVAŤ S DRUHÝMI? 
Pozorne si prečítaj týchto 23 tvrdení a odpovedz ÁNO, NIE alebo NEVIEM.  
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1. Ak zbytočne strácam čas, 
prechádza ma trpezlivosť. 
2. Niekedy v sebe potláčam chuť 
pomáhať druhým a riešiť ich 
problémy. 
3. Myslím si, že by so mnou mohlo 
spolupracovať mnoho mladých. 
4. Usilovala som sa dobre 
zorganizovať skupinu mladých. 
5. Som presvedčená, že každý má 
v sebe niečo dobré. 
6. Keď viem, že robím správnu vec, 
zdá sa mi moja úloha jednoduchá. 
7. Aktívne sa zapájam do skupinovej 
práce. 
8. Ak je môj návrh dobrý, ale nie je 
prijatý, navrhnem ho znovu. 
9. Usmejem sa, keď si uvedomím 
rozdiel medzi tým, čo robím a čo 
hovorím, že robím. 
10. Som spokojná, ak sa poväčšine 
stretávam so staršími ľuďmi. 
11. Bez problémov dokážem žiť sama, 
ďaleko od všetkých. 
12. Som vždy pripravená kritizovať to, 

čo robia druhí. 
13. Často tvrdím, že viem zariadiť veci 
lepšie ako iní. 
14. Som radšej, ak spoločnosť 
zabávajú druhí. 
15. Najradšej sa rozhodujem sama. 
16. Ťažko si pripúšťam chybu. 
17. Mám problémy s tými, ktorí chcú 
o všetkom diskutovať. 
18. Druhí sa na mňa spoliehajú viac 
ako ja na nich. 
19. Som ochotná svojim spolužiakom 
preukázať priateľstvo aj v tom prípade, 
ak mi nie sú naklonení. 
20. Myslím si, že som aktívna 
a vytrvalá, aj keď nemám vždy taký 
úspech ako ostatní. 
21. Hovorím pravdu, hoci mám potom 
nepríjemnosti. 
22. Ak ma niekto podvádza 
v maličkostiach, radšej ho nechám, než 
by som ho mala dostať do rozpakov. 
23. Som rada, ak vyučujúci majú 
o mňa záujem. 
 

BODOVANIE: 
1. – 10. tvrdenie: ÁNO – 2 body, NIE – 0 bodov, NEVIEM – 1 bod. 
11. – 18. tvrdenie: ÁNO – 1 bod, NIE – 2 body, NEVIEM – 1 bod. 
19. – 23. tvrdenie: ÁNO – 1 bod, NIE – 0 bodov, NEVIEM – 2 body. 
VYHODNOTENIE: 
Od 41 do 48 bodov: 
Máš výbornú schopnosť brať do úvahy nielen svoje talenty, ale aj schopnosti 
druhých. Sú to teda dobré predpoklady na spoluprácu s ostatnými. 
Od 32 do 40 bodov: 
Vieš veľmi dobre odhadnúť svoje nároky a uvedomuješ si, že aj iní majú určité 
schopnosti a dary a môžu ťa doplniť. Si schopná dobre spolupracovať. 
Od 20 do 31 bodov: 
Tvoja schopnosť spolupráce je priemerná. Ak si však mala viac než 5 odpovedí 
s počtom bodov 0, máš problémy so spolunažívaním s druhými. Skús sa ešte raz 
vrátiť k týmto tvrdeniam a porozmýšľať, v čom by si mohla na sebe popracovať. 
 



ŠPORT 
Kalazanské hry 
   Kalazanské hry sú porovnávanie športovej výkonnosti žiakov a študentov 
piaristických škôl a gymnázií na Slovensku. Tento rok sa uskutočnili 12.6. 2003 
na ZŠ. Sama Chalupku  v Prievidzi. Prišli sem športovci z Nitry i Trenčína. 
  Všetko sa začalo sv. omšou v piaristickom kostole. Po nej sme sa presunuli na 
športovisko. Tam bolo slávnostné uvítanie. Športovalo sa v ľahkej atletike 
a v loptových hrách. Potom bolo vyhodnotenie. Ja som získal bronzovú medailu 
za štafetu (4x60m). Zúčastnil  som sa aj disciplín: skok do diaľky, „šesťdesiatka“ 
a hral som za našu školu aj futbal. 
   Na druhý deň Kalazanské hry pokračovali Kalazanským fórom pre učiteľov, 
ktorí si vychutnávali bohatý program a duchovnú obnovu. 
Kuriózne zranenie 
   V jeden júnový deň hrali policajti z Prievidze futbal s policajtmi z Trenčína. 
Peter Chudý chcel kopnúť do lopty, ale hráč z Trenčína chcel spraviť to isté. Nohy 
sa im zrazili takou silou, že obaja skončili so sadrou... 
Cyklistické preteky 
   21. júna sa uskutočnili cyklistické preteky, organizátorom ktorých bola 
Elektráreň Nováky. Zúčastnil sa ich aj Tomáš Mečiar. Trasu Nováky – Nitrianske 
Rudno – Šútovce – Bojnice – Opatovce a späť (čiže 43 km ) prešiel za 1 hodinu 
a 49 minút. Dôležité je zúčastniť sa, nie vyhrať! 
Cyklistická púť do Nitry 
   Táto akcia sa uskutočnila 4. a 5. júla. Odchádzalo sa o jednej poobede spred 
piaristického kostola. Z Prievidze nás bolo jedenásť. 
   Išli sme cez Nováky až do Partizánskeho. Kúsok za Partizánskym –
 v Žabokrekoch nad Nitrou sa k nám mali pripojiť ďalší cyklisti. Čakali sme asi 
15 minút. Zrazu sa spoza zákruty vynorili policajti, za nimi sprievodné vozidlo 
a 170 cyklistov z okresu Bánovce nad Bebravou. Pripojili sme sa k nim 
a pokračovali sme v ceste. Do Nitry to bola väčšinou rovina. Celý pelotón išiel 
rýchlosťou asi od 15 do 20 km/h. Do cieľa sme dorazili o ôsmej večer. Najedli sme 
sa a po večeri bola sv. omša. Potom sme mali rozchod. Niektorí išli spať (spali sme 
v jednej cirkevnej škole) a ostatní išli do centra Nitry na ohňostroj. 
   Na druhý deň sme sa naraňajkovali. Potom sme išli na pútnickú lúku, kde bola 
slávnostná sv. omša na počesť Cyrila a Metoda. Po omši sme sa naobedovali a išli 
sme domov. Od Bánovčanov sme sa odpojili v Bošanoch. Cestou domov sme sa 
zastavili aj na kofole. 
   Cyklistická púť sa mi veľmi páčila a na budúci rok pôjdem určite znova. 

                                                                                                           Martin Humaj 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver...   

Misionára naháňa lev. Misionár sa 
začne modliť: 
„Pane Bože, daj tomu levovi 
kresťanské city.“ 
Vtedy sa lev postaví na zadné laby, 
zopne predné a hovorí: 
„Ďakujem ti, Hospodinu, za jedlo, 
ktoré teraz prijímam.“ 

� 
Na brehu rieky chytá rybár ryby. 
Vtom sa z vody vynorí krokodíl 
a pýta sa ho: 
„Berú, berú?“ 
„Kdeže, ani ťuk...“ 
„Tak sa na ne vykašli a poď sa 
vykúpať.“ 

� 
Babka príde do banky vybrať si 
peniaze. Úradník jej hovorí: 
„Babka, na zadnú stranu sa 
podpíšte:“ 
„A ako sa mám podpísať?“ 
„Tak ako podpisujete list.“ 
A babka napíše: „Pozdravujem 
všetkých. Vaša babka.“ 

� 
„Mama, to je dobre, že ste mi dali 
meno Juro.“ 
„Prečo?“ 
„Lebo aj spolužiaci v škole ma tak 
volajú.“ 

� 
Ide babka po púšti. Nájde jabloň. 
Odtrhne si hrušku a povie: „Mňam, 
to je dobrá slivka, takú marhuľu som 
ešte nejedla.“ 

� 
„Počuj, veríš na lásku na prvý 
pohľad, alebo mám okolo teba prejsť 
ešte raz?“ 

� 

Dvaja študenti chémie v Prahe sa 
víkend pred záverečným testom 
rozhodli, že sa trochu uvoľnia a odišli 
navštíviť kamarátov na Moravu. Do 
Prahy sa vrátili v pondelok ráno 
a úplne neschopní rozumne uvažovať. 
Popoludní prišli za profesorom a začali 
mu vysvetľovať, že cez víkend boli 
preč, a počas cesty späť dostali na 
kolese defekt. Márne sa snažili, 
polovicu noci strávili na diaľnici, 
pretože im nikto nezastavil, a teda 
nestihli prísť včas na test. Profesor im 
veľkoryso ponúkol náhradný termín. 
Nasledujúci deň ich posadil každého 
do inej miestnosti. Na prvej strane 
testu našli jednoduchú otázku za päť 
bodov. Na druhej strane bolo napísané: 
„Otázka za 95 bodov – Ktoré to bolo 
koleso?“ 

� 
Dvaja matematikári (on a ona) sedia 
na lavičke, slnko krásne zapadá...Ona 
sa k nemu otočí a hovorí: 
„Drahý, myslíš na to, na čo ja?“ 
„Áno drahá.“ 
„A aké číslo ti vyšlo?“ 

� 
Strašná havária autobusu, skoro 
všetci umreli, len šoférovi sa nič 
nestalo. A pýtajú sa ho: 
„Čo sa stalo?“ 
„No, ja neviem, ja som vzadu štikal 
lístky...“ 

� 
Dvaja policajti na obchôdzke. Jeden 
hovorí druhému: 
„Počuj, starec, už si vôbec necítim 
nohy!“ 
„Tak si čuchni k mojim.“ 


