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NOVINKY Z RODINKY 

V dňoch 26. a 27. decembra sa Martinka a Petra Humajové pripojili ku koledníkom 
Dobrej Noviny z piaristického kostola a spolu s nimi sa podieľali na finančnej zbierke 
pre deti v Afrike. Pravým „koledníckym“ programom spojeným s recitovaním 
i spevom potešili približne 30 prievidzských rodín. 

V sobotu, 7. januára, sa v Kultúrnom dome v Necpaloch uskutočnil štvrtý 
Necpalský ples hlavne (ale nielen) pre Necpaľanov, organizovaný pod taktovkou 
Petra Petráša ml. a hudobnej skupiny Necpalanka.  Ako tradične, prebehla voľba 
necpalského richtára. Úradujúci richtár Jožko Antóni odovzdal funkciu tentoraz žene 
–  Božke Šovčíkovej. Zábavy bolo veru dosť, čo by vám určite potvrdili i Kamilko 
a Vlasta Petrášovci, Evka a Jožko Humajovci, Filka a Peter Petrášovci, Erika 
Petrášová, Lucka Petrášová s priateľom Ferkom, Martin Humaj s priateľkou Ľudkou, 
ale i Veronika Petrášová – pracovníčka v bufete. Možno i oni sa zúčastnili toľkokrát 
ospevovanej súťaže v hádzaní papierových lietadielok... Aj vy by ste sa na budúci 
rok chceli takto príjemne zabaviť? Tak neváhajte, lebo 5. ples Necpaľanov bude 
určite ešte lepší... 

V tento istý deň oslavovala Božka Humajová v kruhu svojej rodiny okrúhle 
75. narodeniny. Na oslavu pricestovala aj dcéra Vierka s rodinou z Rimavskej 
Soboty. Cestou domov vraj  šoféroval Šanik, ktorý si už pred maturitou stihol 
spraviť vodičský preukaz. 

V utorok, 10. januára, sa v Ružomberku uskutočnilo otváranie a posvätenie novej 
budovy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Zúčastnila sa na ňom i Petra 
Humajová. Program začínal sv. omšou v univerzitnom kostole v Rybárpoli, ktorú 
slúžil spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka. Nasledovali prejavy, 
odovzdávanie kvetov a vyznamenaní, slávnostné prestrihnutie pásky a posvätenie 
a prehliadka moderných priestorov, v ktorých budú odteraz študenti rozvíjať svoje 
schopnosti a nadobúdať nové vedomosti. Na záver programu nechýbali švédske 
stoly. 

V sobotu, 21. januára, navštívil Prievidzu Daniel Shaw z Anglicka, ktorý žije už 
šesť rokov na Slovensku. Mladý muž (rozhovor s ním sme vám priniesli v 21. čísle 
časopisu Maňa) sa rozhodol pracovať v našej krajine ako misionár a pred Vianocami 
zorganizoval v rámci programu „Ja verím“ Košíkovú brigádu. Išlo o zbieranie balíkov 
pre chudobných ľudí na Ukrajinu. Do akcie sa nečakane zapojilo veľmi veľa ľudí 
a vyzbieralo sa okolo jednej tisícky balíkov. Za naše mesto sa hlavnou zberateľkou 
stala Maťka Humajová, pričom Prievidžania na Ukrajinu poslali približne 100 balíkov. 
Daniel sa teda koncom januára do Prievidze vrátil, aby všetkým tým, ktorí prispeli, 
poďakoval a ukázal im fotky z tejto jedinečnej akcie. Po ukončení stretnutia 
odohrávajúceho sa v obývačke Filky Petrášovej za účasti asi 20 ľudí Daniel navštívil 
aj Marienku Mečiarovú, ktorá sa tiež zapojila do Košíkovej brigády, a zaspieval jej 
dve piesne z vlastnej tvorby. Daniel je totiž členom hudobnej skupiny Heaven's 
Shore, venujúcej sa evanjelizácii Slovenska prostredníctvom hudby. 
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27. januára sa Martinka Humajová predstavila všetkým milovníkom hudby na 
triednom večierku pani učiteliek Alice a Betky Karpišovej. V koncertnej sále ZUŠ 
Ladislava Stančeka odznela v jej podaní skladba od Hellera Nesplniteľné prianie. 

Od 3. do 5. februára pobudli sestry Martinka a Petra Humajové v Púchove, kde sa 
zúčastnili podujatia s názvom Verím, Pane. Ubytovali sa u Peťkinej spolužiačky 
Katky Vaštíkovej. V programe odohrávajúcom sa v púchovskej športovej hale 
nechýbal koncert vynikajúcej hudobnej skupiny Kapucíni, prednášky na rôzne témy, 
zábavná Lindaj show, sv. omše či Večer milosrdenstva. 

V nedeľu, 12. februára, oslávili manželia Filka a Peter Petrášovci 51. výročie 
svojho sobáša. Zanedlho – 14. februára - sa svojho jubilea (aj keď nie okrúhleho) 
dožil náš časopis Maňa. Zavŕšil deviaty rok svojej existencie. 

Večery 27. a 28. februára patrili u Petry Humajovej a Katky Vaštíkovej k tým 
kultúrnejším. V pondelok, 27. februára, sa zúčastnili koncertu gospelového speváka 
Riša Čanakyho v aule Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po 
ňom sa presunuli do budovy školy, kde sa pod taktovkou pána dekana Imricha 
Vaška uskutočnilo podujatie s názvom Deň umelcov. Vystúpili na ňom aj obe 
spolužiačky so svojou tvorbou. 28. február sa tiež niesol v znamení zábavy, keď sa 
večer v aule rozozvučali tóny piesní hlasmi študentov Katolíckej univerzity. 
Univerzitné pastoračné centrum sa totiž už po druhý raz rozhodlo nájsť na škole 
svoju vlastnú Superstar. 

V pondelok, 6. marca, sa stredoslovenskí školáci ako poslední na Slovensku 
dočkali jarných prázdnin. Maťka Humajová ich začala cestou do Ružomberka, kam 
odprevadila sestru Petru do školy a strávila s ňou v meste jeden deň. Vďaka 
slnečnému počasiu si tu mohla urobiť aj niekoľko fotografií nádhernej okolitej 
prírody. 

V stredu, 8. marca, sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
začal ďalší ročník cyklu Krížové cesty v slovenskej a svetovej literatúre. Otvárali ho 
Petra Humajová a Katka Vaštíková s Krížovou cestou Božieho Milosrdenstva od Viery 
Němcovej. 

19. marca odcestovala Martinka Humajová na lyžiarsky výcvik na Vyšnú Bocu. 
V prostredí Nízkych Tatier strávila takmer jeden týždeň spolu so svojimi spolužiakmi, 
profesormi i pátrom Jankom Hríbom. Na záverečnom zjazde vo svojej skupine 
skončila na štvrtom mieste. 

25. marca si Martin Humaj spolu s priateľkou Ľudkou užil jeho valentínsku výhru 
v regionálnych novinách Prieboj. Za najkrajší valentínsky verš získal totiž 1000 Sk 
poukážku na masáže a saunu vo Svete relaxu. 

Petra Humajová 
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ROZHOVOR S TETOU BETKOU KARAKOVOU 
 
   Tentoraz  naše pozvanie na rozhovor prijala najstaršia členka „klanu“ 
Petrášovcov, takmer 82 – ročná, no predsa stále mladá teta Betka 
Karaková. O tom, aký bol jej život, ale aj či sa teší na Veľkú Noc, sa 
dozviete, ak budete čítať ďalej... 
 
   Teta Betka, detstvo a vlastne celý život ste prežili v Necpaloch. 
Aký máte vzťah k tejto časti mesta Prievidza? 
   Aký vzťah mám k Necpalom? No však dobrý, mne sa tu vždy páčilo. Aj 
keď som sa išla vydať, tak som len doma zostala. Bolo tu veselo, bolo tu 
dobre. Za našich detských čias sme husi pásali, potom sme sa večer 
hrávali...  Len ja som stále bola nezdravá na oči. Ale s mamou sme sa 
modlili deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu a odvtedy ma moje očká 
nebolia, som rada. Mala som aj veľa kamarátov. U susedov o jeden dom 
ďalej, v Gustovom dvore, bol vzadu taký starý dom a v strede dvora 
veľká jama. A tam sme sa hrali na čerta, na 
anjela, aj sme ju preskakovali, okolo nej  sa 
hrávali...Tam nám bolo dobre. Aj na ulici sme 
sa hrávali, všeličo vykrikovali – ako decká.  
   Ste najstaršia z troch detí. Museli ste na 
nášho starkého a uja Kamila často 
dozerať? Poslúchali vás? 
   Vieš čo, na tvojho starkého sa nepamätám, 
ale Kamil, keď bola vojna, bol taký malý „čvirik“ 
a musela som naňho dávať pozor, lebo 
hocikedy, keď sme prišli, okná boli pootvárané 
a chlapca nebolo. A mal taký kožuštek, drevenú 
flintu spravenú na pleci, a keď ho vojaci videli, 
tak sa ho pýtali, že či je on partizán. A Kamil: 
„Áno a zastrelím vás!“ (smiech) 
   Ja som od štrnástich rokov slúžila a na Petera sa nejako nepamätám. 
Raz som ja bola preč, raz on bol preč... Pamätám si však ešte na našu 
„pajtu“, kde sme mali rezačku na sečku. Vždy, keď sme tam boli, cez 
škáry sme pozerali na cestu. Mávali sme tam schované aj hrušky – 
hniličky. Aj teraz sa mi často o tej „pajte“ sníva – že v nej spáva nejaký 
žobrák. A tá „pajta“ je už dávno preč! Vždy sa v tom sne bojím, že je 
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tam nejaký bezdomovec a chcem sa do nej ísť pozrieť. 
   Kam ste chodili do školy? 
   Do Prievidze, do starej školy, čo bola na Poštovej ulici. K sestričkám.  
   Ako si spomínate na vojnové roky? 
   Strachoty sme prežili dosť...Raz som tak išla cez záhradu a zbadala 
som nejakých vojakov, tak som sa chcela ísť na nich pozrieť. Len keď ti 
začali strieľať! „Bože, veď sú to nepriatelia!“, zhíkla som. A hybaj hore 
záhradou, div som sa nezabila!  
   Keď sme už boli staršie a prišli nemeckí vojaci, tak sme im právali – 
a nedali nám ani korunu za to.  

   Starký nám často 
rozpráva o tom, že si 
vás chcel zobrať za 
ženu jeden Nemec. Čo 
je na tom pravdy? 
   No, nechcel si ma vziať 
za ženu, ale sa do mňa 
zaľúbil. Chodila som 
vtedy do susedov, tam 
mali vykopanú studňu. 
A on ma videl a prišiel za 
mnou – ale vlastne ani 
neviem, ako sme sa 
zoznámili. A neskôr, po 
vojne, ma bol aj pozrieť, 
dokonca asi trikrát. Keď 
som ešte robila na 
Kútoch pri sviniach, 
prišiel tam. A ja hovorím: 

„Dnes sa nepredávajú prasce!“ Veď bola nedeľa. Ale on prišiel bližšie, 
díval sa na nás, niečo sme si povedali - ja som ho však nepoznala. No on 
mňa hej. Spýtal sa, že či ho nepoznám, a ja že nie. Pozerala som sa 
naňho a tie oči mi boli také známe! No nevedela som, kde som ich už 
videla, veď to bolo dávno. Až potom som ho spoznala. Ale bol už ženatý. 
Prišiel viackrát –  so ženou, s chlapcom, na aute... Raz prišli aj k nám na 
dvor, Kamil si tam sadol a pozeral: „Ú, auto!“ My sme v tých časoch 
domy stavali, oni zasa autá kupovali. 
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   A ako ste sa zoznámili s vaším manželom? 
   To ma len nahovorili, to nie ja sama. Chodila som peši na tehelňu – nie 
na bicykli, lebo som sa bála na tom chodiť, aj som ho nemala za čo kúpiť 
– a tam ma videli tí chlapi necpalskí...    A on prišiel raz večer, že či 
vajíčka, maslo nemáme na predaj. Mama neboli doma, boli voľakde preč, 
tak hovorím: „Mama nie sú doma, ja neviem!“ Vtedy boli u nás na 
návšteve naša známa, starká Hilányiová, a tá už vedeli, koľko bije. Tri 
mesiace na to sme sa brali. To bola malá chvíľa, málo takej lásky... 
   Čo by ste nám prezradili o svojich deťoch? 
   Ja som drela po robote a deti som poslala, kde chceli. To bola taká 
výchova. Lebo vieš, ako to bolo za komunistov. Len robiť, robiť, vo dne, 
v noci, robiť. A prišla si ustatá a ani si nevedela, kde boli. Navarila som 
im, nachystala, ale som o nich nechyrovala.  A teraz sú takí... No veď nie 
sú „mrchaví“, ale nie sú ani takí, akí by mali byť. To náboženstvo im 
chýba. Veď vtedy nikto ani počuť nechcel o tom. To bola veľká chyba... 
No čo už. Ja som bola sama na všetko a otec, ten sa o to nestarostil. 

   Vieme o vás, že ste navštívili rôzne 
pútnické miesta na Slovensku, ale 
i v zahraničí. Kde všade ste boli? 
   Bola som v Lurdoch a tu sme najviac chodili na 
Staré Hory, ale boli sme aj v Šaštíne, Rajeckej 
Lesnej... 
   Minulý rok ste sa po prvý raz zúčastnili na 
rodinnom výlete. Ako sa vám pozdávala táto 
akcia? Pôjdete aj teraz? 
   No, už neviem, či pôjdem, už som taká slabšia... 
Ale bolo dobre, veselo, hudba bola... 
   Tešíte sa na Veľkú Noc? Ako ju zvyknete 

prežívať?  
   Teším sa na tie sviatky, ale inšie ma nebaví. Piecť sa mi nechce, to už 
nie je pre mňa, aj keď pre decká, čo ma prídu vykúpať, niečo 
prichystám. No tie sviatky mám rada, v kostolíku, tam by som stále bola. 
Len aby som bola zdravá. 
   Chceli by ste niečo odkázať čitateľom Mane? 
   Pekne pre tú tetu Marienku píšte, starajte sa o ňu. Ja sa za ňou už tiež 
dlho strojím a nemôžem sa vystrojiť. A ostatných čitateľov pozdravujem. 
 

Zhovárala sa a za rozhovor ďakuje Martinka Humajová   
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ČO PRE MŇA ZNAMENÁ VEĽKÁ NOC? 
 

   Túto otázku si kladiem práve teraz, keď ma čakajú veľkonočné sviatky strávené 
v Ríme. Čo pre mňa znamená Veľká Noc? A čo pre mňa znamenala kedysi? 
   Myslím, že pre každé dieťa je tou najzapamätateľnejšou časťou Veľkej Noci 
oblievačka. V tých „dávnych“ časoch, keď som ešte nosila detské čísla topánok, nebolo 
to iné ani v mojom prípade. V škole sme maľovali veľkonočné vajíčka a doma 
pripravovali pohostenie pre tých „mužských 
trýzniteľov“. S odovzdanosťou sme znášali hektolitre 
vody i rôzne druhy voňaviek a počítali, koľko chlapcov 
nás poctilo svojou návštevou, aby sme sa potom mohli 
v škole spolužiačkam pochváliť. Táto fáza však rýchlo 
prešla a my sme spolu so sestrou dospeli 
k rozhodnutiu, že sa budeme -  brániť. Na veľkonočný 
pondelok sme začali chodiť oblečené v pršiplášťoch, čo 
by sa určite nepáčilo tvorcom tejto  (najmä pre ženy) 
„milej“ ľudovej tradície. Bol to veľmi praktický vynález. 
Nehrozilo pri ňom totiž, že naša skriňa zostane po pol 
dni prázdna, a my v posledných suchých veciach 
budeme dúfať, že už nik nepríde. Netrvalo dlho 
a rozhodli sme sa v rámci „vlny feminizmu“ prejsť od 
obrany k útoku. Začneš na mňa liať vodu? Ujde sa ti 
i odo mňa! Možno práve takto znelo naše nepísané 
heslo a silný pocit zakódovaný kdesi v nás, že 
spravodlivosť musí byť. I na veľkonočný pondelok. 
Starosti o to, ako ho prežiť  bez „ujmy na zdraví“, 
zamestnávali naše mysle po celé veľkonočné sviatky. 
Synonymom Veľkej noci bola pre nás – oblievačka. 
   No predsa v mojich spomienkach zostalo ešte niečo. 
Bol to obraz „bielosobotnej“ návštevy Božieho hrobu. 
Naši nám vraveli, že sa ideme Bohu poďakovať za to, čo pre nás urobil, ale my sme 
tomu ešte veľmi nerozumeli. Predsa však atmosféra v podzemnej kaplnke piaristického 
kostola bola neopakovateľná a niečím výnimočná. I pre nás.  
   Ďalšou vecou, na ktorú si z detstva veľmi dobre pamätám, bolo jedenie veľkonočnej 
šunky v sobotu večer hneď po návrate ocka a starkého z obradov vzkriesenia. My, ešte 
príliš malí, sme s maminou zostávali doma, a nedočkavo čakali na ich príchod. Veď tie 
pripravené dobroty vyzerali tak lákavo! 
   Poslednou vecou, ktorá sa mi vynára pri obraze „niekdajšej“ Veľkej Noci, je detská 
ilustrovaná Biblia. Pretože hoci sme sa ešte na veľkonočných obradoch nezúčastňovali, 
udalosti každého dňa nám mamina vždy prečítala. Na Zelený štvrtok príbeh Poslednej 
večere, na Veľký piatok príbeh Kristovho ukrižovania, na Bielu Sobotu udalosť Kristovho 
zmŕtvychvstania. A tak sme aspoň takto boli účastní tej nádhernej slávy v kostoloch... 
   Rok, v ktorom som sa po prvýkrát zúčastnila na všetkých veľkonočných obradoch                

Ukážka veľkonočnej výstroje 
v období „vlny feminizmu“  
(moja sestra Maťka) 
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(a poctivo som si ich odstála!), bol pre mňa výnimočný. Aj keď mnohé časti liturgie 
zostávali  zahalené plášťom „tajov“, predsa len som bola hrdá, že som  to „zvládla“. 
Kostol preplnený ľuďmi, ktorých som v živote nevidela, mi ukázal, že stretnúť známeho 
človeka je  v týchto chvíľach obzvlášť úžasné. Vtedy sa totiž ľudia v neznámom dave na 
seba usmejú, aj keď sa nikdy predtým nerozprávali a dajú si tým najavo, že sa 
navzájom registrujú i počas tých „všednejších“ dní. Miništrantov je neúrekom a ľudia 
spievajú z celého hrdla. Raz som v kostole na Bielu sobotu stála vedľa nejakej panej, 
ktorá spievala strašne nahlas a strašne falošne. No neviem prečo, bola som si istá, že 
práve jej spev sa Bohu páčil najviac. Lebo i keď bol nedokonalý, išiel zo srdca... 
   V prvom ročníku gymnázia som sa začlenila do spoločenstva mladých z piaristického 
kostola (teda Trosiek) a Veľká Noc pre mňa znova nadobudla nový rozmer. Pretože 
prípravou na ňu už nebolo len obdobie pôstu, ale aj naše modlitbové „stretká“ v kaplnke 
piaristickej školy, či napríklad minuloročná hodinová adorácia na Zelený štvrtok. Našla 
som si nových priateľov, nahliadla „hlbšie“ do toho, čo príprava na Veľkú Noc obnáša 
nielen pre tých, ktorí sa v kostole snažia pomáhať (napríklad spievaním pašií), ale i pre 
kňazov. A hoci moje prežívanie Veľkej Noci určite nie je dokonalé, predsa len v ňom už 
figurujú i iné veci, ako „čo s veľkonočným pondelkom?“.  
   Na Vianoce si pripomíname to, že Boh sa stal pre nás človekom, na Veľkú Noc to, čo 
bol Boh ochotný za človeka dať. A bol zaň ochotný dať veľa. Svoj život... Naozaj, Ježiš 
sa nám podobal vo všetkom okrem hriechu. Zakúsil strach, zradu, úzkosť, utrpenie, 
smrť. Ale práve vďaka nemu, vďaka jeho obete, nadobudla smrť nový rozmer. „Smrť, 
kde je tvoje víťazstvo?“ Pýtate sa to aj vy? Áno, smrť už víťazstvo nemá, porazil ju On. 
Urobil z konca nový začiatok. Začiatok večného života... A práve toto si mnoho ľudí 
neuvedomuje, mnoho ľudí to nechápe, mnoho ľudí o tom ani nevie a mnoho ľudí tým 
pohŕda. Materiálny život je pre nich dôležitejší a neuvedomujú si, že trvá len veľmi 
krátko. A že po ňom nasleduje večnosť... Boh sa stal človekom, aby večnosť trvajúca 
„veky vekúce“ nebola pre nás ponurá a šedá, ale plná jasu a farieb a radosti... A možno 
práve toto je to, čo sa nám Veľká Noc snaží povedať. Uvedomujeme si, že nech sme 
akíkoľvek, pre Boha máme tú najvyššiu cenu? Áno, máme preňho tú najvyššiu hodnotu. 
Hodnotu Krvi jeho Syna. 
   Mne sa tento rok naskytla príležitosť stráviť veľkonočné sviatky v Ríme. Byť na 
svätých omšiach slúžených pápežom, priamo na dejisku požehnania Urbi et orbi. 
Nečakajú ma tradičné sviatky. Nebudem doma s rodinou, „nezjavím“ sa v kostole 
u piaristov, nebudem si „lebediť“ v pohodlí. No predsa som si istá, že tá Veľká Noc bude 
pekná. Aj keď možno z omší neporozumiem ani slovo a budem stratená v dave 
pútnikov. No Boh bude aj tam so mnou a s nami všetkými. Možnože práve vo chvíli, keď 
čítate tieto riadky, ja sa „preháňam“ rímskymi ulicami a myslím na vás. Pretože aj keď 
nie ste osobne so mnou, ja si vás tam všetkých môžem preniesť v takej malej obyčajnej 
veci, ktorou je srdce...  
   Na záver tohto podivného slohového útvaru vám želám požehnané veľkonočné sviatky 
plné radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša, jeho víťazstva nad smrťou, ale aj radosti z toho, 
že ste spolu, že ste s Pánom a z toho, že napriek všetkým starostiam – je nám všetkým 
vlastne dobre, no nie? ☺ 

Petra Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
 

Heslo dňa: Život je boj! Predpoludním s hladom, ... (tajnička 18 písmen) 

AKVARISTIKA, ANAKONDA, BABIČKA, BALERÍNA, BÁDATEĽ, BLANOZVUČNÝ, BYT, 
BYŤ, CIEĽ, DEPORTÁCIE, DIKTÁT, DOMINANTA, DOPLNOK, DVERE, FĽAŠA, HNEV, 
HUNCÚT, IRÁN, KADIŤ, LANO, ĽADOVEC, ĽÚBEZNOSŤ, MAPA, MARA, MENIŤ, 
MENO, MENŠÍ, MERADLO, MÍĽA, MÍNA, MÝTO, NADVLÁDA, NEBO, NIŤ, ODMEŇ, 
ODPOR, OPAR, PANTOMÍMA, PEŇAŽENKA, POĎ, POPOLEC, POŽIADAVKA, PÔST, 
SPASITEĽ, STALIN, STÔL, STRED, SYP, ŤAHAŤ, UTEŠIŤ, ZATMENIE, ZÚBOK, 
ŽASNÚŤ, ŽUVAČKA 

Maťka Humajová 

HUMOR 

D O M I N A N T A P O A D N O K A N A
E O A A Š A Ľ F A K I T S I R A V K A
R O P D O P O A K N E Ž A Ň E P V O O
T A A L A N O Ý N Č U V Z O N A L B N
S Y P A N T O M Í M A Ň E M D O C Ú E
C E L O P O P H U N C Ú T A L I M Z M
D I K T Á T K U S T A L I N E E A E D
E C Ť A H A Ť Ú N S A Ž N Ľ N Í R S A
I Á C D N M Ď O P Ô O U A Š O A A D N
N T E V E E S A P P T V Í K D Á Á O Í
E R V E V N S N O E M A K L Č L Ť B R
M O O R N I Ť T Š O Í Č O M V I Y E E
T P D E T Ť Ý I R Á N K A D I Ť B N L
A E A E Y M Ť M Í Ľ A A A L Ô T S A A
Z D Ľ Ú B E Z N O S Ť N Ľ E T A D Á B

Môj drahý synu! 

 

Píšem pomaly, pretože viem, že nevieš rýchlo čítať. Už nebývame tam, kde sme 

bývali. Tvoj otec čítal, že najviac dopravných nehôd sa stane v dvadsať 

kilometrovom okruhu od bydliska, preto sme sa presťahovali. Nemôžem ti napísať 

číslo domu, pretože predchádzajúci obyvatelia ho odmontovali a vzali si ho so 

sebou, aby nemuseli meniť adresu. 

V novom dome je všetko veľmi pekné. Aj práčku máme, i keď nejako nefunguje. 

Vložila som do nej šaty, zatiahla som za šnúrku, voda zahučala a od tej chvíle som 

šaty nevidela. Ale nie je to tu zlé, minulý týždeň pršalo len dvakrát. Raz tri dni a raz 

štyri dni. Poslala som ti kabát, ktorý si chcel, ale podľa tvojho otca by bol balík 

kvôli gombíkom príliš ťažký, tak som ich odrezala. Nájdeš ich v ľavom vrecku. 

Tvoja sestra dnes ráno porodila, ale ešte nevieme čo, takže ti zatiaľ nemôžem 

povedať, či si ujo, alebo teta. Tvoj brat si včera zabuchol kľúče v aute, dosť sme sa 

báli, pretože trvalo viac ako dve hodiny, kým ma s otcom z toho auta vyslobodili. 
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TAJNIČKA 
 
   „Kto chce vidieť živého Boha z tváre do tváre, nech ho nehľadá na 
prázdnej oblohe svojho myšlienkového sveta, ale...“ 

Sv. Augustín 

1. Orgán chuti – jedna z najznámejších rímskych pamiatok, dejisko gladiátorských 
zápasov. 
2. Tvorca Hájnikovej ženy – opytovacie zámeno. 
3. Streda, ktorou sa začína obdobie pôstu – Martin po domácky. 
4. Naše najvyššie pohorie – chemická značka medi. 
5. Sťahovavý vták – severské zviera. 
6. Kniha kníh – ranné jedlo. 
7. Množné číslo od slova človek – rieka pretekajúca cez Prievidzu – popevok. 
8. Hlavné mesto Maďarska – zdrobnenina od slova misa. 
9. Mesto, v ktorom bol ukrižovaný Ježiš – alkoholický nápoj vyrábaný z hrozna. 
10. Vlastné meno pápeža Jána Pavla II. – spojka. 
11. Inštitúcia slúžiaca napr. na doručovanie listov – milosť cudzím slovom. 
12. Galantný muž – pomôcka na písanie. 
13. Písmo starých Egypťanov – nákazlivá choroba minulosti. 
14. Veľká nádoba na vyhadzovanie smetí – pomôcka na kosenie. 

Petra Humajová 

1. 8. 3.

2. 11.

3. 9. 10.

4.

5. 6.

6. 12.

7. 2.

8. 4.

9. 1.

10.

11. 7.

12. 13.

13.

14. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sused minulý týždeň padol do suda s domácou hruškovicou. Skúšali ho trikrát 

vytiahnuť, ale hrdinsky ich vždy premohol a pil, až sa utopil. Tri dni horel v 

krematóriu. Ale ináč sa nič zvláštneho nedeje, všetko je v starých koľajach. 

Tvoja milujúca matka. 

PS: Chcela som ti vložiť nejaké peniaze do obálky, ale bola už zalepená. 
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 CESTA DO ŠKOLY 
 

   Zdá sa, že cestovanie je tou najzábavnejšou vecou na svete. Pokazený 
autobus, snehová kalamita, nechcené prestávky či žiadané príchody 
spojov... Myslela som si, že už ma nič nemôže prekvapiť. No opak bol 
pravdou... 
   Bol 6. február 2006, prvý deň letného semestra môjho druhého ročníka 
štúdia. Ráno ma na rozdiel od predchádzajúcich voľných dní zobudil budík. 
Nepríjemný zvuk pretrhol môj sen, predsa som si však zapamätala, o čo 
v ňom šlo. Nebolo to nič slávne... V sne som totiž zmeškala autobus, ktorým 
som sa mala dostať do Ružomberka.  
   Rýchlo som vyskočila z postele a začala sa baliť. Človek nikdy nevie... 
Rozhodla som sa teda, že radšej pôjdem na stanicu trocha skôr. 
   Bol nádherný slnečný deň. Po rozlúčke s našimi som si s veľkým batohom 
optimisticky vykračovala ulicou. Celkom som sa tešila – na spolužiakov, 

školu i všetko, čo k nej patrí. Sneh sa oslnivo 
blyšťal a jasná modrá obloha tiež nebola na 
zahodenie. Konečne to po dlhých pochmúrnych 
týždňoch vyzeralo na „vyhliadkovú jazdu“. Nuž 
prečo nebyť dobre naladený? 
   Po príchode na stanicu ukazovali moje hodinky 
čas 8:50. Bola som spokojná. Mám ešte 
20 minút! Keďže som týmto spojom doteraz 
necestovala, vybrala som sa zistiť, z ktorého 
nástupišťa odchádza. Na „1“ žiaden Svidník 
nebol, tak som sa vrátila na nástupište č. 2. 
„Svidník, Svidník,... Áno, tu je to!“ pomyslela som 
si šťastne. No zrazu sa mi zahmlilo pred očami. 

Áno, Svidník tam bol, ale ten čas pri ňom! Pretrela som si oči a pozrela sa 
ešte raz, no papier bol neomylný. 8:40. Čas odchodu bol 8:40! 
   „To nie je možné,“ napadlo ma v prvom okamihu. Veď odchody 
autobusov menili len nedávno a ja som si vtedy všetky skontrolovala. „Že by 
som sa pomýlila? Alebo som si to nezapamätala? Fakt neviem...“ No ani 
počet ľudí na nástupišti nenasvedčoval tomu, že by sa nejaký autobus 
v najbližšej dobe chystal prísť.  
   „Ja som ten autobus asi naozaj zmeškala,“ došlo mi. Smiať sa, či plakať? 
V tej chvíli mi nebolo všetko jedno. Moje plány o tom, ako prídem na privát 
v predstihu, vybalím sa, naobedujem spolu s Katkou, kľudne prídem do 
školy... sa rozplynuli. Zostala len krutá realita. Nedalo sa robiť nič iné, ako 
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začať danú situáciu riešiť. 
   Najskôr som sa chcela vrátiť domov a odísť až ďalším spojom, no potom 
ma napadlo, že zanedlho odchádza autobus do Martina. „Čo ak sa z Martina 
dá nejako dostať aj do Ružomberka?“ Tak som namiesto môjho rodného 
domu zamierila na informácie, aby som si túto domnienku overila. A tu som 
našla odpovede na všetky svoje otázky.  
   Informáciou, že z Martina sa do Ružomberka nedostanem skôr ako potom 
z Prievidze, ma síce nepotešili, no malý lístoček nalepený na skle rozlúštil 
záhadne skorý odchod autobusu. Oznamoval totiž, že spoj Bratislava – 
Svidník je od 1. februára posunutý. Ale ako to mal vedieť obyčajný 
smrteľník, ktorý si nechodí každý deň overovať odchody autobusov na 
stanicu či internet, hlavne keď mesiac veľkých zmien na diaľkových linkách 
(december) už pominul– to netuším... 
   Napokon som sa teda predsa len vrátila domov a cestu s batohom na 
stanicu som absolvovala ešte raz. Odcestovala som „Liptovským Mikulášom“ 
11:20. Moje tŕpnutie, či stihnem prísť včas na prednášku z dejín 
Habsburskej monarchie, bolo zbytočné. Prednáška sa totiž – nekonala.  
   A tak bolo v podstate celé to moje naháňanie sa úplne nanič. Alebo nie? 
Neviem... No jedno je isté. Odvtedy už prorocké sny nemám. 

Petra Humajová 

 
TO BOL ALE DEŇ! 

 
   Bol piatok 7. októbra. Čakal ma nabitý program: svätá omša, geologická 
exkurzia, cesta do Ružomberka a konečne vytúžený koncert skupiny 
Heaven’s Shore. Obliekla som sa, zbalila si posledné veci a vykročila som na 
ulicu ešte zahalenú tmou. Cestou som si chcela ešte kúpiť nejaké jedlo. 
Nerátala som  však s tým, že v stánku s pečivom bude toľko ľudí. Ak som 
chcela omšu stihnúť, musela som po nákupe do kostola bežať. Cestu, ktorú 
by som normálne prešla za 25 minút, som teraz „prebežala“ za desať. A to 
sa deň ešte len začal. 
   Po omši som išla na parkovisko za vysokou školou, kde sme sa mali 
stretnúť so spolužiakmi. O 7:50 prišiel autobus, nasadli sme a odviezol nás 
na tieto miesta: Stará Kremnička, Šášovské Podhradie, Sklené Teplice, 
Banská Štiavnica a Vyhne. Geologickými kladivkami sme otĺkali zo skál 
vzorky minerálov a hornín, napríklad čadič, ryolit, travertín, tuf, kalcit, 
kremeň, pyrit a galenit. V Banskej Štiavnici sme navštívili Geologické 
múzeum. Bolo tu veľmi veľa kameňov, zo Slovenska aj zo zahraničia. Keď 
sme z múzea vyšli, pani profesorka sa nás spýtala, či sa nechceme odfotiť. 
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Tak sme sa všetci s nadšením „naštelovali“ pod morovým stĺpom. Potom 
sme však zistili, že nikto z nás nemá fotoaparát, čo zrejme pani profesorka 
pokladala za samozrejmosť. Trošku sklamaní sme sa vybrali do Vyhní pri 
Kamenné more. Keď sme z Vyhní odchádzali, s hrôzou som zistila, že za 
hodinu mi má odchádzať z Prievidze autobus do Ružomberka. Od pani 
profesorky som zistila, že v Prievidzi budeme asi za hodinu. Zavolala som 
teda sestre Peťke, ktorá v Ružomberku študuje 
a mala ma tam čakať, že či tam ide ešte 
nejaký autobus. Ona mi však odpovedala: „Ten 
o 16:20 je posledný!“ Potom som teda zavolala 
maminke, aby mi na parkovisko priniesli veci, 
že sa pokúsim ten autobus stihnúť. Lenže 
doprava bola pomalá, lebo bol piatok a na 
cestách bolo veľa áut. Celý autobus to prežíval 
so mnou, zovšadiaľ som počula: „Neboj sa, 
stihneš to!“ Do Prievidze sme prišli 16:22. 
Vyskočila som z autobusu a bežala na 
autobusovú stanicu. Ocko bežal s vecami za 
mnou. Muselo to vyzerať komicky. Mala som 
však veľké šťastie, pretože autobus mal 
meškanie a na stanici ešte stál. Rýchlo som sa 
rozlúčila s ockom, kúpila si lístok a vydýchla si. Ja som ten autobus stihla! 
    Sadla som si na posledné voľné sedadlo a zavolala mobilom spolužiačke: 
„Som v autobuse!“  Ona to zakričala všetkým spolužiakom, čo mi držali 
palce, a potom som už nepočula nič iné, iba piskot a potlesk.  O chvíľku mi 
zavolala aj maminka: „Tak čo?“ „Stihla som to!“ povedala som jej 
s radosťou.  
   Autobus do Ružomberka prišiel trochu neskôr. Na stanici ma už čakala 
Peťka. Po zvítaní sme sa museli ponáhľať na jej privát, aby sme stihli 
koncert. Rýchlo som sa prezliekla a bežali sme do kostola. Keď sme tam 
prišli, koncert sa práve začínal. S radosťou som sa ponorila do tónov mojej 
obľúbenej skupiny.  
   Po koncerte sme ešte išli pozdraviť Daniela, speváka Heaven’s Shore, 
s ktorým sme sa osobne spoznali v lete v Námestove na festivale Verím 
Pane, a pomaly sme išli na privát. Zavolala nám aj maminka. Pýtala sa, ako 
sa máme. Ja som po dlhom dni skonštatovala: „Je to asi prvýkrát, čo dnes 
nebežím, ani sa nikde neponáhľam.“ Nato sme sa všetky rozosmiali. Na 
priváte som hneď išla spať, ale ešte som si radosťou povedala: „Ja som 
dnes všetko stihla!“ 

 Maťka Humajová 
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Z TVORBY NAŠICH ČITATEĽOV 
SMÚTOK     

 
Všetci smútia, veď sú to iba ľudia! 
Smútia za tým, čo už niet, 
prežilo s nami veľa pekných liet. 
Smútok privádza do šialenstva, 
mnohí ničia svoj život z bláznovstva. 
Človek, nezomrel len tak, prenič, zanič, 
na iný svet ho priviedol ľudský bič. 
Zloba, ľudia často trpia, 
stratia človeka, ktorého ľúbia... 
Uvedomia si, že im  niečo chýba, 
nie je to nič hmotné, kúsok lásky, „iba“! 
Človeku je vtedy dobre, keď má kúsok 
lásky, 
Sem – tam v týchto rokoch, objavia sa 
vrásky. 
Milujem ho, bol tu, odišiel, bude tu, 
navždy je v mojom srdci. 

 
Majka Kučerková, študentka kvarty 

 
 

/Z/ MENÍME SA !!??     
 

Meníme sa tak ako: 
Voda na víno 
Víno na krv 
Zrno na chlieb 
Chlieb na telo 

Prázdnota na lásku 
Láska na domov 

Domov na blízkosť? 
 

Veronika Hoffmannová, prievidzská 
poetka 

 
 
 
 
 

STRETLI SME SA  
 

Stojím pri okne 
a ty mi pršíš. 

Vnucuješ mi, Bože, 
svoju náladu. 
Ale mne neladí. 

 
Kde si bol, 

keď mne bolo ťažko? 
Odchádzam a blúdim 
bludnými myšlienkami. 
Jediný pohľad na stenu 
predsa dá mi odpoveď: 
Kríž, kríž, na kríži! 
Ja som vinná! 

Len Ty, Pane, máš právo 
pre bezprávie plakať. 

 
Snímem kríž, 

utriem pavučiny nevšímavosti, 
klesám k zemi pod ťarchou kríža 

a zvieram ho v náručí ako jeho matka. 
 

Aj keď som naopakovateľná, 
predsa opakujem svoje chyby. 
Mnou doráňaný si ma objal. 
A zlomil mi hlas i klince, 

ktorými som Ťa chcela zabudnúť. 
A nepovšimnuto okolo Teba 
prechádzať každý deň. 

 
Svitá! 
 

Ten oblok uslzený 
z oboch strán, 

na ktorom sa láme lúč slnka, 
vie, že sme sa stretli. 

 
Katka Vaštíková, študentka Katolíckej 

univerzity v Ružomberku 
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MILIÓNY HLÁV 
 

   Prednedávnom ma veľmi oslovil text piesne Milióny hláv od skupiny 
Credo. Najskôr som celkom nechápala, o čom hovorí, no po viacerých 
vypočutiach som na to prišla. Tento text totiž nie je ničím iným ako 
obžalobou spoločnosti, ktorej pretvárka, pokrytectvo a nedostatok lásky 
spôsobuje to, čo si možno ani neuvedomujeme. Novodobé ukrižovanie 
Krista. 
   Veľa ľudí trpí, ale my si to nevšímame a pridávame sa k davu, aby sme 
konali rovnako ako on. Ale je to správne? Len preto, že tak koná väčšina? 
Začítajme sa do slov a uvažujme... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Petra Humajová 

Milióny hláv chodia po ulici 
Obchodný dom svet – jeho 
zákazníci 
Kupujú si známych a kupujú česť 
Nikto z nich už sám seba nevie 
zniesť 
 
Milióny hláv stoja v zákryte 
Prečo máte strach Kam sa náhlite 
Každý tu má lásku a predsa jej 
niet 
Nežný tak strašne nežný svet 
 
Milióny hláv majú jednu tvár 
Každý hľadá cit nevie kam ho dal 
Vykrádači snov a žrúti fráz 
Na nejaký názor nemajú čas 
 
Milióny hláv kričia Ukrižuj 
A keď visí Kráľ tak sa oblížu 
Ľudožrúti z úradov fabrík a bánk 
Nežní nežní ako poľný tank 
 
Nik ťa neosloví 
Blížni sú už dávno oceľoví 

Správaj sa múdro a buď ako dav 
Ako všetky tie milióny hláv 
 
Milióny hláv za nič nemôžu 
Majú jediný patent na rozum 
Výrobcovia tvárí na maškarný ples 
Klamú že zajtra je už dnes 
 
Milióny hláv kričia Ukrižuj 
A keď visí Kráľ tak sa oblížu 
Ľudožrúti z úradov fabrík a bánk 
Nežní nežní ako poľný tank 
 
Kde je fantázia 
Má niekto kút kde sa nezabíja 
Správaj sa múdro a rovnako zdrav 
Ako všetky tie milióny hláv 
 
Správaj sa múdro a buď ako dav 
Správaj sa múdro a rovnako zdrav 
Správaj sa múdro a buď ako dav 
Správaj sa múdro a rovnako 
zdrav... 
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RECEPTY 
 

ČOKOLÁDOVO-OVOCNÝ KOLÁČ 
 

   Suroviny: 5 vajec, 18 dkg masla (Hera, Helia), 10 dkg práškového cukru, 8 dkg 
kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, citrónová kôra, 2 polievkové lyžice kakaa, 
15 dkg rozpustenej čokolády, 5 dkg mletých orechov, 1 dcl kompótovej šťavy, 
30 dkg polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, vykôstkované višne alebo čerešne zo 
7 dcl pohára 
   Postup: Maslo dobre vymiešame s práškovým a vanilkovým cukrom, pridáme 
žĺtky, premiešame, potom pridáme kakao, rozpustenú čokoládu, citrónovú kôru, 
orechy, kompótovú šťavu, dobre premiešame, pridáme tuhý sneh, ktorý sme 
vyšľahali s kryštálovým cukrom, preosiatu múku s práškom do pečiva, opatrne 
premiešame. Nakoniec pridáme pripravené višne alebo čerešne. Cesto dáme na 
vymastený, vysypaný plech a upečieme. Po vychladnutí potrieme džemom, 
ozdobíme šľahačkou alebo krémom a nastrúhanou čokoládou. 
 
MEDVEDIE DLABKY 
 

   24 dkg hladkej múky „špeciál“ a 10 dkg práškového cukru preosejeme, pridáme 
10 dkg mletých orechov, 2 polievkové lyžice kakaa, 2 žĺtky, 20 dkg stuženého tuku 
„Cera“, zamiesime cesto, vtláčame do suchých formičiek (nie celkom plné), upečené 
necháme vychladnúť vo formičkách, potom vyklopíme a pocukríme. 
 
BRYNDZOVÉ PAGÁČIKY 
 

   Suroviny: 50 dkg hladkej múky „špeciál“, 
36 dkg „Hery“, 36 dkg bryndze, 3 žĺtka, 
1 kávová lyžička prášku do pečiva, soľ 
   Postup: Zamiesime cesto, rozgúľame asi 
na 1 ½ cm hrúbku, vykrajujeme pagáčiky, 
potrieme vajcom, posypeme rascou a do 
ružova upečieme. 
 
RÝCHLE TVAROHOVÉ REZY 
 

   Suroviny: 40 dkg polohrubej múky, 20 dkg 
„Palmarínu“ (Helia, Hera), 20 dkg 
práškového cukru, 2 vajcia, 1 prášok do pečiva 
   Postup: Všetko spolu zmiesime na hladké cesto, ktoré rozdelíme na dva diely. 
Jeden diel dáme na vymastený, vysypaný plech, natrieme tvarohovú plnku (z ½ kg 
tvarohu, ľubovoľne ochutenú), prikryjeme druhým dielom a do ružova upečieme. 
Vychladnuté pokrájame a pocukríme. 
 

Recepty poskytla a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová.  
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VEDOMOSTNÝ TESTÍK 
 

POZNÁTE SLOVENSKÉ VÝROKY A PRÍSLOVIA? 
 

   Presvedčíte sa o tom veľmi jednoducho. K nasledujúcim slovenským výrokom alebo 
prísloviam nájdite ukončenie, pozrite si správne odpovede, sčítajte body – a uvidíte! 

Hodnotenie: 
11-9 bodov: Celkom sa v živote vyznáte. Viete spojiť minulosť s prognózou 
budúcnosti, tradíciu s avantgardou novej doby. Ale ja veľký rozdiel medzi existovaním 
a žitím. Rada do budúcnosti: Radšej sa zodrieť ako zhrdzavieť. 
8-6 bodov: Keď viete, kam idete, nie ste stratení. Potrebujete len vedieť správny 
smer. Stále sa dá rásť, všeličo si máte ešte osvojiť! Skúste žiť dobre a na plné obrátky. 
5-3 body: Hoci svet sa nám stal jednou veľkou dedinou, cudzina je predsa len 
macocha. Zatiaľ nie ste ani do koča, ani do voza! 
 

 1. Kto neskoro chodí,... 
a) ...ušetrí veľa času. 
b) ...sám sebe škodí. 
c) ...býva posledný. 
 

2. Komu sa nelení,... 
a) ...tomu sa zelení. 
b) ...ten druhému jamu kope. 
c) ...má dosť peňazí. 
 

3. Hoď sem slamu,... 
a) ...a zavri tlamu. 
b) ...aj tak klamú. 
c) ...ľahnem na ňu. 
 

4. Kresťan má byť kvas... 
a) ...a nie trkvas. 
b) ...ochotný pomôcť zas. 
c) ...a nosiť so sebou pas. 
 
5. Zabudol vôl,... 
a) ...že v izbe má byť stôl. 
b) ...že teľaťom bol. 
c) ...že priviazaný bol o kôl. 
 

6. Ako sa do hory volá,... 
a) ...taký kameň z nej vyletí. 
b) ...tak rýchlo beží noha. 
c) ...tak sa z hory ozýva. 

7. Vrana k vrane... 
a) ...padá. 
b) ...sadá. 
c) ...kráka. 
 

8. Každý chvíľku ťahá... 
a) ...dážďovku. 
b) ...chrípku. 
c) ...pílku. 
 

9. Radšej raz vidieť, ako... 
a) ...sto ráz počuť. 
b) ...raz dostať. 
c) ...párkrát zvolať. 
 

10. Padla kosa... 
a) ...do nosa. 
b) ...na kameň. 
c) ...na koreň. 
 

11. Babka k babce, budú... 
a) ...reči. 
b) ...vrabce. 
c) ...kapce. 
 

Správne odpovede: 

 1. b), 2. a), 3. c), 4. a), 5. b), 6. c), 
7. b), 8. c), 9. a), 10. b), 11. c)  
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ČIERNY HUMOR 
 
Vážená poisťovňa, 
 
odpisujem na Váš dopis, kde ste ma žiadali o upresnenie môjho úrazu. Do 

oznámenia úrazu som uviedol, že som si úraz spôsobil sám. Som zamestnaný ako 
murár a v zmienený deň som pracoval úplne sám na stavbe domu. Po dokončení mi 
zostalo asi 250 kg tehál na streche. Zišiel som teda dolu, tam som cez kladku 
vytiahol hore po lane prázdny sud, do ktorého som sa hodlal uložiť zostávajúce 
tehly. Lano som dole pevne zabezpečil a šiel som na strechu naložiť tehly do sudu. 
Po naložení všetkých tehál som zišiel opäť dolu, aby som spustil sud s tehlami. Vo 
zmluve máte uvedené, že vážim iba 75 kg. V momente, keď som lano odviazal 
a držal som ho v ruke, uistil som sa o pôsobení gravitácie. 
Vyššie som napísal. že sud, ktorý sám o sebe váži 25 kg, bol naložený 250 kg 

tehiel. Ako si iste domyslíte samí, moja váha 75kg nemohla udržať tak ťažký sud 
a  než som si to uvedomil, bol som v prudkom pohybe smerom hore a sud, ktorý 
bol na úrovni strechy, naopak v prudkom pohybe dolu. Zhruba na úrovni tretieho 
poschodia som sa stretol s proti pohybujúcim sa sudom , čo vysvetľuje to narazenie 
hlavy a zlomeniny krku a lícnej kosti. 
Ďalej som pokračoval smerom hore, až som sa zastavil s prstami v kladke. Aj 

napriek veľkej bolesti som sa však držal lana. V tom samom momente sud s tehlami 
dopadol na zem a rozbilo sa mu dno. Vyššie som napísal, že sud sám o sebe váži 
25 kg a ja ako máte uvedené v zmluve, 75 kg. Pôsobenie gravitácie pokračovalo 
ďalej, a ako si iste domyslíte, situácia, keď ja so 75 kg som hore a sud vážiaci len 
25 kg dole, nemohla vydržať. A tak som sa v okamihu ocitol v prudkom pohybe 
dolu a prázdny sud v prudkom pohybe naopak hore. Zhruba na úrovni tretieho 
poschodia som sa opäť stretol so sudom, tentoraz prázdnym. To vysvetľuje 
zlomeniny oboch členkov. Ďalej som pokračoval smerom dolu, kde som prudko 
narazil na zem, čo vysvetľuje tie rozdrvené kolená a sedací kĺb. V bolestiach a bez 
vôle som pustil lano, na ktorého druhom konci cez kladku visel prázdny sud bez 
dna. Pôsobením gravitácie sa ocitol v prudkom pohybe dolu, presne do miest, kde 
som bezvládne ležal. To vysvetľuje tie tri zlomené rebrá. Dúfam, že som vám 
poskytol všetky Vami požadované informácie. 
Na ďalšiu zaujímavú spoluprácu sa teší ..... 

Váš klient. 

Maňa 
Vydáva: Tetulienka Marulienka 
Adresa: Veľkonecpalská 117, Prievidza; Tel.: 046/5419957 
Redaktori: Martin Humaj, Petra Humajová, Martinka Humajová 

Grafická úprava a tlač: Ladislav Mečiar 



   Sedíš na koni. Pred tebou je 
lietadlo, za tebou požiarne auto. Ako 
prestúpiš na lietadlo? 
   Predsa počkáš, kým zastaví 
kolotoč. 

♦ 

   „Pán policajt, nekúpite polovicu 
svine?“ 
   „Ešte čo, aby sa mi v chlieve 
zvalila...“ 

♥ 
 

   Ide pes po púšti a hovorí: „Ak 
rýchlo nenájdem nejaký strom, tak 
sa asi počúram.“ 

♠ 

   Pod Trenčianskym hradom je 
veľká bitka medzi Turkami 
a Slovákmi. Turci vystrelia na hrad 
guľu. Po chvíli vystrelia Slováci guľu 
na Turkov. Potom opäť Turci, potom 
Slováci, potom Turci, potom 
Slováci... a zrazu je ticho. Tu Turci 
kričia na Slovákov: 
   „Čo nestrieľate, zbabelci!“ 
   A z hradu sa ozve: 
   „Ja ti dám zbabelcov, však vy 
máte guľu!“ 

♦ 

   Mužský hlas volá požiarnikom: 
   „Horí mi dom, horí mi dom!“ 
   „Dobre, dobre, hneď tam 
budeme,“ hovorí požiarnik a pýta sa 
ho: 
   „Ako sa k vám dostaneme?“ 
   Muž trochu zmätene povie: 
   „Už nemáte tie veľké červené 
autá?“ 

♣ 

   Slon stúpi do mraveniska a mravce 
po ňom začnú liezť. Slon sa otrasie, 
ale jeden mravec mu zostane visieť 
na krku. Ostatní po ňom zdola kričia: 
„Zaškrť ho, zaškrť ho!“ 

   Na dedine zavádzajú elektrický 
prúd. Elektrikár sa pýta babky: 
   „Chcete vysoké alebo nízke 
napätie?“ 
   „Radšej vysoké, aby deti 
nedočiahli!“ 

♥ 

   Ponosuje sa Škót Škótovi: 
   „Na nijakú pascu neviem chytiť 
myš.“ 
   „Akú návnadu dávaš?“ 
   „Reklamu z najlepšieho syra.“ 

♠ 

   Rozhovor na dvore: 
   „Viete, pani suseda, moja dcéra 
Marta je už promovaná v Bratislave.“ 
   „To musela iste dostať od 
pokazeného jogurtu.“ 

♦ 

   Kovboj sa ženie púšťou, keď tu 
zrazu vidí Indiána, ako leží na ceste 
– hlavu a ucho má pritlačené k zemi. 
   „Ako vám to ide, náčelník?“ 
pozdraví chlap so širokým klobúkom 
na koni. 
   „Obrovitá bledá tvár s hrdzavými 
vlasmi, v tmavozelenom mercedese 
poznávacej značky STD-965 
a vlčiakom na zadnom sedadle mieri 
na západ.“ 
   „Klobúk dole, náčelník! To všetko 
ste zistili počúvaním zeme?“ 
   „Ja nič nepočúvam. Ten blb v aute 
ma prešiel.“ 

♠ 

   Slon stúpil na hada. 
   „Auvajsss!“ zasyčal had od bolesti. 
   Slon sa ospravedlňuje: 
   „Prepáč, asi som ti stúpil na nohu, 
však?“ 
   „Nessstúpil, ty trkvasss, my nohy 
nemáme,“ zasyčal had, pokrčil 
plecami a šiel svojou cestou. 


