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NOVINKY Z RODINKY  
 
  V utorok 11. decembra 
bola naša rodina 
obohatená o nového člena 
– Alessandro Zanini sa 
narodil v Taliansku 
Stanislave Mečiarovej. 
V poradí už tretí syn Stanky 
a jej manžela Davida 
Zaniniho vážil pri narodení 

3700 g a meral 53 cm. 
 
V sobotu 5. januára sa viac ako stotridsať 

zábavychtivých ľudí zišlo už na 17. ročníku 
Necpalského plesu. Do necpalského 
kultúrneho domu sa ledva pomestili. Ako to 
už na tomto plese býva, stačí, že sa ľudia 
zídu, organizátor Peter Petráš trochu 
„naťukne“, Necpalanka zahrá prvé tóny – 
a rozpúta sa perfektná zábava trvajúca až do 
skorého rána. Nebolo tomu inak ani teraz. 
Prispelo k tomu i vystúpenie 
NecpAlexandrovcov, imitácie vystúpenia tohto 
slávneho ruského súboru členmi FanNecpaly. 

Medzi plesajúcimi Necpalanmi ste mohli 
z našej rodiny zahliadnuť Eriku Petrášovú 
a jej dcéru Silviu (s priateľom Vladimírom 
Kovárom), Ivetku a Zdenka Floriánovcov, 
Ladislava Mečiara s priateľkou Ivankou, Zuzku 
a Tomáša Mečiarovcov a rodinu Humajovú.  

 
V januári sa Peter Chudý ml. po trojročnom 

pôsobení vo francúzskom meste Nice vrátil 
späť na Slovensko. Žije v Bratislave a venuje 
sa internetovému predaju kvalitnej obuvi 
značky Birkenstock. 

SLOVO NA ÚVOD 
 
  Počasie v Námestove 
nás tento rok celkom 
príjemne prekvapilo. 
Festivalom Verím Pane 
nás síce zväčša 
sprevádzal chlad, ale 
zato bolo sucho. 
A občas i teplo ☺. 
Najmä počas nedeľnej 

svätej omše v amfiteátri, keď nás 
slnko v priebehu hodiny poriadne 
„ošvrlilo“.  

Aby nám však nebolo ľúto, pravá 
oravská búrka v nedeľu popoludní 
predsa len dorazila. Zatiahlo sa, 
párkrát zahrmelo... A zrazu 
Námestovčania začali bežať. Vidiac 
bežať domácich, rozbehli sme sa aj 
my – do najbližšieho stanu, ktorý 
slúžil ako Čajovňa. A dobre sme 
spravili. V okamihu, keď sme vstúpili 
dnu, sa spustil taký lejak, že ak niekto 
náhodou zostal vonku, v priebehu 10 
sekúnd na ňom nebola nitka suchá.  

My, náhodné zoskupenie ľudí 
„uväznené“ v stane, sme to už, 
našťastie, sledovali iba zvnútra. Ale 
lejak neprestával. Čo robiť? Situáciu 
po chvíli poľahky vyriešila partia tam 
prítomných mladých ľudí. Jeden 
z chalanov vzal do rúk gitaru – 
a začalo sa spievať. Najskôr nesmelo, 
ale keďže vyťahoval známe 
„kresťanské hity“, potom čoraz viac. 
Napokon sa rozospieval a roztlieskal 
celý stan. Pomedzi ľudí sa začali 
prepletať dievčatá a núkať ich – 
chrumkami, syrovými korbáčikmi... 
Rozdávali dokonca i perá a reflexné 
pásiky ☺.  

Po búrke sme zo stanu odchádzali 
všetci obohatení. Nielen o tie perá 
a reflexné prvky ☺, ale najmä 
o súdržnosť, ktorá nás, kresťanov, 
spája. Označuje sa pojmom Boh 
a okrem Jednoty je to i Láska. Práve 
tú máme možnosť zakusovať 
každoročne na festivale Verím Pane – 
a každodenne v našej rodine. 
Ďakujeme Bohu za ňu. A kúsok z nej 
v dnešnej Mani ponúkame i Vám ☺! 

 

Petra Humajová 
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Ani túto zimu sa športovo založená rodina Šutinských nezaprela a strávila viacero 
víkendov či prázdninových dní na lyžovačkách v Tatrách či Alpách.  

 
V sobotu 9. februára sa sestry Petra a Martina Humajové v spoločnosti pátra Jána 

Hríba, jeho mamy a priateľov vybrali do divadla v Martine na predstavenie Komedia 
česká o bohatci a Lazarovi. Táto pôvodne renesančná dráma Pavla Kyrmezera bola 
inscenovaná síce v pôvodnom jazyku (slovakizovanej češtine), ale spôsobom 
pútavým i pre súčasného diváka. Vynikol v nej najmä výkon herca Tomáša Mishuru, 
ktorý v hre predstavoval boháča. Prekvapením večera bolo pre Petru Humajovú 
stretnutie s jej niekdajšou školiteľkou pri písaní diplomovej práce, Janou Juhásovou 
PhD z Katolíckej univerzity v Ružomberku, po desiatich rokoch. Úplnou náhodou si 
kúpili v divadle lístky vedľa seba. 

 
Vo štvrtok 14. februára oslávila Maňa svoje 22. narodeniny. 
 
V piatok 15. februára sa Martina Humajová stala majiteľkou nového auta značky 

Fiat. Fabiu, na ktorej jazdila doteraz, kúpila rodina Jariabková z Chrenovca. 
 

 
 
 

Vo štvrtok podvečer 7. marca nás vo 
veku 82 rokov navždy opustil Anton 
Mečiar. Rodina, priatelia a známi sa s ním 
rozlúčili v utorok 12. marca. Pohrebné 
obrady viedol pán dekan Vladimír Slovák. 

 
V piatok 8. marca navštívil rodinu 

Humajovú redaktor Ondrej Rosík z Rádia 
Lumen, aby s Petrou nahral rozhovor do 
relácie „Byť šťastnou rodinou dnes“.  Napokon sa na pár slov do mikrofónu nechala 
nahovoriť i starká Filomena Petrášová. Poslucháči Rádia Lumen si reláciu mohli 
vypočuť v piatok 15. marca. Dostupná je i na našej webovej stránke.  

 
V sobotu 9. marca si rodina Humajová spravila výlet do Gaderskej doliny. Počasie 

bolo síce daždivé, ale i tak spolu strávili príjemný deň. 
 
V marci putovali Monika a Peter Chudí do Svätej zeme. Svoje zážitky z ciest na 

tieto vzácne miesta nám priblížili i v reportáži, ktorú si môžete prečítať o niekoľko 
strán ďalej. 

Aj 24. februára 
pribudol do na-
šej rodiny nový 
člen – Miloš Pös 
sa narodil Domi-
nike Šmídovej 
v bojnickej ne-
mocnici. Meral 
47 cm a vážil 
3270 g.  

V sobotu 23. februára sa v priestoroch 
Koniarne Hotela Magura uskutočnil už 19. 
farský ples. Vďaka organizátorovi Milanovi 
Petrášovi a hudobnej skupine Necpalanka sa 
tu dobre zabavilo a vytancovalo viac ako 
sedem desiatok farníkov. Patrila medzi nich 
i rodina Humajová.  
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Veľkonočný pondelok 22. apríla strávili sestry Martina 
a Petra Humajové spolu s kamarátkou Annou Machovičovou 
na celodennom výlete. Najskôr navštívili náučný chodník 
Zvonička v Novej Bani. Okruh s vyhliadkovou vežou 
i pútnickým miestom Kohútka bol naozaj veľmi zaujímavý. 
Potom sa ešte potúlali v meste Nitra. 
 

  Štátny sviatok 8. mája strávili Petra Humajová 
s kamarátkou Annou Machovičovou na turistike. 
V spoločnosti učiteľov z Piaristickej spojenej školy v Prievidzi 
vystúpili z Nitrianskych Sučian  na Rokoš (1010 m n. m.). 
Pomerne chladné počasie im neubralo na silách, a tak si 
pobyt v prírode a na čerstvom vzduchu dokonale užili.  
 

V nedeľu 12. mája sa v Necpaloch konala každoročná hodová slávnosť. Svätú 
omšu pri kaplnke celebroval pán dekan Vladimír Slovák. Viacerí Necpalania spolu 
s pani primátorkou Katarínou Macháčkovou sa jej zúčastnili v krojoch. Na 
slávnostnom obede, olovrante i večeri u Filky Petrášovej sa následne vystriedali 
kňazi z fary i piaristického kláštora, početná rodina a na záver aj hudobná skupina 
Necpalanka. Tá svojimi piesňami spríjemňovala Necpalanom popoludnie na 
priestranstve parkoviska pred Mäsiarstvom u Borku. 

 

V tento istý deň sa Lenka Weissabelová spolu so svojou starkou Zdenkou 
Mičkyovou zúčastnila koncertu Alexandrovcov na Zimnom štadióne v Prievidzi.  

 

Jeden z májových víkendov strávili Monika a Peter Chudí na pobyte v kúpeľoch 
Číž, kde si aspoň na chvíľu oddýchli od každodenných starostí.  

 

Filip Petráš ukončil v máji svoje štúdium na prievidzskom piaristickom gymnáziu 
nielen úspešným absolvovaním maturitnej skúšky, ale i získaním titulu „Najlepší 
študent školy“. V septembri nastupuje na vysokoškolské štúdium do Brna. 

 

V prvý júnový deň sa v Necpaloch konal už 5. 
ročník podujatia ŠuFut – súťaže vo varení 
šúľancov a hraní bezkontaktného futbalu. Prvej 
časti súťaže – prípravy šúľancov – sa už tradične 
zúčastnili z našej rodiny Divožienky (Erika a Peter 
Petrášovci a Beata Pálešová, držitelia 
minuloročnej putovnej varechy) a v nových 
kostýmoch sa objavili niekdajší Traja chrobáci, 
teraz Šmolkovia (Silvia Petrášová a Veronika 
Šutinská s kamarátkou). Na popredných 
priečkach sa síce neumiestnili, ale veď v tejto 
súťaži sú tak či tak víťazmi všetci. Bezkontaktný 
futbal si v družstve Starí drapáci zahrali i Martin 
a Jozef Humajovci. Skončili na peknej štvrtej 
priečke. V stánku s tombolou už ako tradične pomáhal tombolový tím Martina 
a Petra Humajové a Jozef Humaj. Na záver podujatia tanečnú zábavu rozprúdila 
hudobná skupina Necpalanka.  

 

Vo štvrtok 6. júna si Zuzana a Tomáš Mečiarovci pripomenuli 10. výročie svojho 
sobáša. Pri tejto príležitosti strávili víkend v oravskom meste Námestovo, kde si užili 
príjemné chvíle oddychu.  

 

Alžbeta Karaková oslávila 13. júna svoje 95. narodeniny. Zagratulovať jej k nim  



prišla i švagriná Filomena Petrášová, s ktorou sa už dlhší čas nevideli a rady sa 
spolu porozprávali. 

 

Po tridsiatich rokoch si sestry Lucia Petrášová a Lenka Weissabelová zopakovali 
svoju účasť na koncerte Paľa Haberu. V rámci Habera Team 2019 TOUR si 20. júna 
všetky známe hity tohto speváka vypočuli na Zimnom štadióne v Prievidzi. 

 

V piatok 28. júna vyprevadila Petra Humajová zo ZŠ 
Koš svoju druhú triedu – deviatakov, ktorým bola 
triednou učiteľkou od 5. ročníka. Žiaci klasicky pochodili 
s hurhajom a pískaním celú školu, čím sa rozlúčili so 
žiakmi ostatných tried, a pripravili si aj rozlúčkový 
program pre učiteľov. Veríme, že na nových školách sa 
im bude dariť! 

 

Od 5. do 15. júla pobudla Martina Humajová spolu so svojimi priateľmi 
z necpalskej lekárne Angelika na dovolenke v talianskom meste Lignano. Strávila tu 
príjemné dni oddychu vyplnené kúpaním v mori i prechádzkami po blízkom okolí.  

 

Od 7. do 13. júla bola Vanesska Weissabelová v letnom tábore na Skalke pri 
Kremnici. Tábor organizovala piaristická škola pod vedením pátra Jána Hríba. Dobrú 
náladu v ňom účastníkom nepokazilo ani chladné počasie.  

 

 V pondelok 15. júla mal Martin Chudý spolu so svojou snúbenicou 
Zuzanou Strakovou promócie po úspešnom absolvovaní štúdia 
medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Štúdium ukončili obaja s červeným diplomom. Od septembra budú  
pracovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb 
v Bratislave – Martin na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca 
a Zuzka v Detskom kardiocentre.  
 

  Od 17. do 22. júla strávili Martina a Petra Humajové príjemné dni 
v Námestove na festivale Verím Pane. Už 29. ročník tohto 
podujatia sa niesol v znamení modlitby, hudby, dobrej nálady 
a tanca. Jeho súčasťou boli i zaujímavé prednášky a diskusie 
a takisto vystúpenie Tanečného divadla ATak s novým 
predstavením Agnus Dei.  
 

  V piatok 26. júla sa sestry Martina a Petra Humajové vydali na 
cestu po Slovensku. Navštívili hrad a skanzen v Starej Ľubovni, pútnické miesto 
Litmanová a na záver i mesto Podolínec. Tu si prezreli farský kostol s nádhernými 
zachovanými stredovekými freskami a bývalý 
kláštor piaristov, ktorý bol prvým pôsobiskom 
tejto rehole na území dnešného Slovenska.  

 

V tento istý deň oslávila Agátka Humajová svoje 
1. narodeniny.  

 

V pondelok 29. augusta sa u Evky Humajovej 
stretlo päť spolužiačok zo strednej školy. Jedna z 
nich prišla dokonca v niekdajšej uniforme 
zdravotných sestier. Spolužiačky spolu strávili 
príjemný čas, pospomínali na staré časy 
a poukazovali si i fotky detí a vnúčat.  

 
Petra Humajová 
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ODIŠIEL NÁŠ ELEGÁN 
 

Vo štvrtok 7. marca nás navždy opustil výnimočný člen našej rodiny – Anton Me-
čiar, najstarší spomedzi mečiarovských chlapcov. Staršia od neho bola už len jeho 
sestra Filka. Elegantné vystupovanie, ústna harmonika, neodmysliteľný bicykel či 
slamený klobúk... To je len zopár vecí, ktoré boli bežnou súčasťou jeho života.  

 

Čo však k nemu ešte (okrem jeho manželky Anky, vnúčeniec a detí) patrilo, to bol veľký 
zmysel pre humor a priam až neuveriteľná chuť žiť, ktorá ho sprevádzala až do posledných 
dní.  

 

Vždy kráčal s dobou 
Ujo Tóno sa nebránil moderným výdobytkom doby – hoci 

bol už osemdesiatnik, nehanbil sa zobrať do rúk mobil 
a preňho dôležité okamihy si zvečniť v podobe fotky či vi-
dea.  

Raz sa rozhodol prekvapiť svoju manželku a upiecť doma 
buchty. Lenže ako na to? Naporúdzi bola jeho múdra sestra 
Filka – a tak teda sadol na bicykel a zazvonil jej pri dverách, 
aby si na buchty vypýtal recept. Naša starká hneď bežala 
nielen poň, ale i po pero a papier, že mu recept prepíše. No 
on ju hrdo zastavil: „A to načo?“ Vytiahol mobil – cvak! A čo 
chcel, to aj v mihu sekundy mal ☺.  

„Kedy budeš riaditeľka?“ pýtal sa ma rád pri každom na-
šom stretnutí. Nedal si vysvetliť, že ja po tejto funkcii netú-
žim a neustále ma povzbudzoval: „Daj sa na to, ty na to máš!“ Neviem, prečo si to myslel, 
lebo keď vytiahol ústnu harmoniku a podnecoval nás všetkých spievať, môj slabý hlas zväčša 
ani nebolo počuť a texty ľudových piesní som vôbec nemala v malíčku tak ako on. On mi 
však veril vo všetkom. 

 

Samé vtipnosti 
Nezabudnuteľná bola príhoda, ktorá sa odohrala tesne po oslave menín našej starkej Filky. 

Keďže k nám v tento deň chodievalo zvyčajne veľa hostí, sesternica Sisa im zvykla pomiešať 
topánky a pri odchode si museli svoj pár hľadať.  

No a tak sa v jeden rok stalo, že ujo Tóno prišiel domov v topánkach, o ktorých na druhý 
deň zistil, že nie sú jeho. Šuchol ich teda do igelitky a hybaj chodiť po rodine! Obehol najskôr 
súrodencov a svoje topánky našiel u uja Joja. Ten sa však k tým ním prineseným nepriznával. 
A tak sa ujo Tóno napokon vybral i k nám, či náhodou ktosi iný nejakú výmenu nehlásil! Nuž 
– nehlásil. A napriek tomu, že sme všetkých potenciálnych majiteľov zvyšných topánok obvo-
lali, nikto sa k nim nepriznal. Skončili teda napokon u uja Joja. Či boli ozaj jeho a len si ich 
nespoznal... To už pre nás zostane navždy záhadou ☺. 

Vtipnú príhodu s ujom Tónom zažila i moja mamina. Raz, keď v kotolni vešala bielizeň, 
natiahla sa priveľmi ďaleko, zachytila sa o šnúry na vešanie, ktoré pod jej váhou povolili - 
a už letela – z pomerne veľkej výšky - dole... Našťastie sa jej nič nestalo. Pomaly sa postavi-
la, oprášila – a keď zdvihla hlavu, stál nad ňou ujo Tóno: „Ahoj, prišiel som vás pozrieť! 
A čože robíš?“ Maminka, ešte ani nevediac, čia je, sa zmohla iba na vetu: „Tak napríklad prá-
ve teraz som spadla zo schodov!“ Keď už tam ujo Tóno bol, tak ju aspoň „utešil“, že má dob-
ré kosti - a vybrali sa spolu dovnútra ☺. 

 

Bol za každú srandu 
Moja sestra Maťka rada spomína na chvíle, keď bola s ujom Tónom členkou súťažného 

družstva na rodinnom výlete. Nielen že sa v pohode zapájal do hocijakých aktivít – dokonca 
i do behu, ako keby ani nemal osemdesiat ☺ -, ale svojím hudobným podmazom spríjemňo-
val i kreatívne vystúpenia prednášania vlastných textov súťažiacich, ktoré sa v rámci rodinné-
ho výletu stali bežnou súčasťou programu.  

Minulý rok bol ujo Tóno spolu s nami a tetou Ankou na farskom plese. Celú noc pretanco-
val, a keď ráno odchádzal, svoju manželku Anku upozornil: „No, tak to máš darček 
k osemdesiatke. A nie aby si si myslela, že budeme takto chodiť každý rok! My už len tak 
občas.“  
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Žiaľ, ani k tomu „občas“ už viac nedôjde... Ale to ešte vtedy nik z nás netušil.  
 

Spomíname v dobrom 
Aký život, taká smrť. Tak sa to hovorí. A tak to bolo i v prípade 

odchodu nášho uja Tóna. Tento elegán, ktorý na oslavy chodil vždy 
v obleku a v zásobe mal ukrytých množstvo vinšov, si ešte poobede 
dal pivko, osprchoval sa, oholil, ľahol si do postele... A tam si ho 
smrť našla. No veríme, že nielen smrť, ale i milosrdenstvo nášho 
Pána.  

A tak teda nesmúťme! Veď ujo Tóno i naďalej žije v našich spo-
mienkach, vo svojich deťoch, vnúčatách i nesmrteľných vinšoch. 
Možno aj práve teraz nám z neba adresuje prianie, ktoré kedysi 
vyslovil pri robení rozhovoru do Mane:  

 

„Kto ťa spomína, 
nech ťa objíma, 

nech ťa v srdci nosí, 
nech Pána Boha prosí: 

Tak mu, Pán Boh, pomáhaj!“ 
 

Ujo Tóno, my na Teba spomíname v dobrom! 
 

Peťka 
 

Slová, ktoré odzneli pri poslednej rozlúčke 
 
Neviem, či sa radi prechádzate, ja áno. A nielen v prírode, ale aj po meste. Teraz na jar si 

všímam najmä záhradky. Mnohé, žiaľ, zanedbané, ale mnohé krásne obrobené, stromy ore-
zané a ostrihané. Koľko to vyžaduje práce, starostlivosti! Ale ako sa vie tá záhrada aj odvďa-
čiť! Je to vzťah, ktorý sa vytvorí medzi zemou a jej plodmi, a človekom, ako to krásne opisu-
je Margita Figuli v Troch gaštanových koňoch. Túto jar tá na Malonecpalskej 28 zaplakala či 
zaplače. 

Nielen rastliny a zvieratá, aj stroje, ktoré človek používa, potrebujú starostlivosť, aby dobre 
fungovali. Dajú sa vylepšiť, len treba porozumieť ich fungovaniu a mať správne tvorivé nápa-
dy. A toto bola popri záhradke a prírode, hraní na ústnej harmonike, speve a vinšoch ďalšia 
súčasť života nášho zosnulého brata. Strojára, technika telom – dušou.  

Všetky spomínané veci môžeme používať, či doslova užívať pre seba. Ale môžu nám slúžiť 
aj ako pomôcka, ako niečo, s čím pracujeme pre druhých. Dodnes si pamätám, ako sa môj 
otec v záhrade staral o paradajky, ktoré nikdy nejedol. Nechutili mu. Mame a nám, deťom, 
však veľmi. Alebo ako mi koval kosu, čo som nevedel a dodnes neviem. 

Myslím, že aj náš zosnulý brat väčšinu svojich životných talentov a námah nevyužíval pre 
seba. Veď  medzi jeho základné priority patrila rodina. Tá, z ktorej vyšiel ako najstarší syn 
a odišiel ako piaty zo siedmich. A najmä tá, ktorú si založil. Manželka Anna, deti, neskôr vnú-
čatá. Vy najbližší najlepšie viete, ako veľa pre vás robil, s akým úsmevom a gestom vedel 
veci podať, s akou ochotou vyriešiť. Ale tieto postoje boli známe aj kolegom na družstve, 
susedom či iným známym. 

Láska k tradícii, váženie si toho, čo urobili, vytvorili iní pred nami, a súčasne vylepšovanie 
vecí tvoria jeden z dôležitých odkazov jeho života. Nielen z hľadiska inšpirácie, nasledovania, 
povzbudenia, ale aj z perspektívy večnosti. Lebo práve tieto postoje úžasne približujú člove-
ka, jeho osobne, k postoju Božieho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal jedným z nás. Ako Učiteľ 
staval na Mojžišovom zákone a náuke prorokov. Neprišiel zrušiť, ale naplniť. Dať svoj zmysel, 
vylepšiť fungovanie, život, podľa prikázaní. Ukázal, kde sú hlavné priority. Láska k Bohu 
a ľuďom. To dosvedčil aj smrťou na kríži, veď zomrel za nás, za ľudí. A súčasne týmto aktom 
lásky vylepšil náš život, otvoril nám perspektívu večnosti, nebo. 

Verím, že aj vďaka tejto podobnosti odprevádzame dnes nielen telo nášho brata na posled-
nej ceste, ale aj jeho dušu k Bohu, do večnej rajskej záhrady. 

 
Vladimír Slovák, dekan 

7 
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SPRAVILI SME TO NAJLEPŠIE ROZHODNUTIE 
 
Pred desiatimi rokmi, 6. júna 2009, si svoje „áno“ v kostole 

v Nitrianskom Rudne povedali Zuzana a Tomáš Mečiarovci. Ako si na 
toto rozhodnutie spomínajú? A čo im do života prinieslo? To sa dozviete 
v našom rozhovore ☺.  

 
Manželmi ste sa stali pred 10 rokmi. 

Ako ste sa spoznali? 
Spoznali sme sa v dnes už neexistujúcej 

firme YAZAKI. Pracovali sme každý na inom 
oddelení, poznali sme sa iba ako kolegovia. 
Až po čase (po deviatich rokoch) nás dali na 
rovnaké oddelenie a potom to nejako 
začalo... 

Vráťme sa ale ešte do obdobia 
predtým. Zuzka, ty si celé svoje detstvo 
prežila v Nitrianskom Rudne. Ako si naň 
spomínaš? 

Áno, som „Rudňanka“ od narodenia až 
doteraz (zatiaľ ☺). Moje detstvo? Ocino 
pracoval v Štátnych lesoch, bývali sme v 
služobnom byte a tam bol spoločný dvor, 
takže som vyrastala spolu so všetkými deťmi. 
Keď som mala 15 rokov, presťahovali sme sa 
o dve ulice ďalej do nášho domu, ktorí 
postavili moji rodičia. Bývam tam dodnes. 

Tomáš, ty si zas rodený Necpaľan. Ako 
si spomínaš na svoje mladé časy? 

Detstvo som prežil s kamarátmi - hlavne z našej ulice. V tej dobe tu bolo veľa 
detí. Hrávali sme futbal, karty, bedmintonové turnaje a veľa času sme strávili aj u 
Petrášovcov na dvore s vždy prítomným „Aďusom“ (Vlado Mrkvica). 

Čo sa vo vašom živote zmenilo po vašom zoznámení? 
Začali sme tráviť viac času spolu a zistili sme, že „ve dvou se to táhne líp“. Ja 

som presmeroval moje cyklistické trasy na Rudno, aby som sa mohol zastaviť pri 
Zuzke. 

Ako si spomínate na deň vašej svadby? 
Ako sa SUPER DEŇ ☺. Spravili sme to najlepšie rozhodnutie v živote. 

Rudňanské zvony kostola sa rozozneli prvýkrát po oprave práve v deň našej 
svadby. Po fotení v ateliéri nás zastihla prietrž mračien a ja, nevesta, som mala 
plné lodičky vody. A takto sme prišli k svadobným hosťom ☺. Ďakujeme všetkým, 
čo nám tento deň spríjemnili. 

Po sobáši ste sa rozhodli žiť v Zuzkinej rodnej obci. Tomáš, ako si si 
na toto miesto zvykol? 

Veľmi ľahko, zostal som v rodinnom dome, iba som zmenil lokalitu. Je to pekná 
obec. Z domu máme nádherný výhľad na Rokoš, blízko máme aj priehradu. 
Rudno považujem za „vesničku mou střediskovou“. Je v nej všetko. 
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Zuzka, pripomínala ti Tomášova rodina v niečom tú tvoju? Alebo bola 
úplne odlišná? 

Myslím si, že sme podobné rodiny, no občas u Mečiarovcov (Hiergovcov) 
pociťujem väčšiu súdržnosť. 

Zuzka, ty okrem iného vynikáš výnimočnou zručnosťou pri pečení 
a zdobení tort – a Tomáš sa ti v tom už stáva verným pomocníkom. Ako 
si sa k tomu dostala? Koľko asi ti trvá príprava jednej torty? 

Ďakujem, asi mi Pán Boh dal dar na cukrárčenie ☺. U nás doma vždy bolo 
napečené (koláče, zákusky), takže som odkukávala, ako to mama robí a v 15-tich 
som to začala skúšať aj ja. Príprava torty? To sa na čas nedá povedať, každá je 
iná. No vďaka Tominovej pomoci to máme rýchlejšie. 

Obaja ste pravidelnými účastníkmi 
rodinných výletov. Čím si vás toto podujatie 
získalo? 

Radi cestujeme, a keďže sú tieto výlety o 
spoznávaní Slovenska a navyše plné zábavy, tak sa 
radi stretávame s našimi priateľmi i jedným 
„nepriateľom“ ☺ . (Na cestách vždy prítomnou 
fľaškou „čohosi tekutého“, ktorú treba „zničiť“ ☺. – 
pozn. red.) 

Ktorý z rodinných výletov sa vám najviac 
zapísal do pamäti a prečo? 

Výlety? To je ťažké, pretože každý výlet je 
výnimočný a stále je tam niečo nové. Nám sa veľmi 
páčila návšteva vodného mlyna v Kolárove a tiež 
vinohradov v Dvoroch nad Žitavou, ale tiež bolo 
super na vojenskom letisku Tri duby v Sliači aj so 
vzlietnutím stíhačiek Mig-29. A takto by sa dalo 
pokračovať ďalej a ďalej, až by sme zistili, že hovoríme o každom výlete... ☺ 

Zuzka, čo všetko pozitívne sa objavilo v tvojom živote spolu 
s Tomášom? 

Tomino je muž s dobrým srdiečkom a veľkým pokojom v sebe. Som šťastná, že 
je po mojom boku. 

Tomáš, čo výnimočné priniesla do tvojho života Zuzka? 
Pokoj, lásku, výbornú starostlivosť o mňa. Odhalila moje schopnosti pre nové 

práce v rodinnom dome. Vždy mi povie: „Neboj sa, ty to zvládneš!“ alebo „Spolu 
to zvládneme!“ ☺ 

Vedeli by ste už po 10 rokoch našim čitateľom ponúknuť recept na 
šťastné manželstvo? Ako by znel? 

Vážiť si jeden druhého, nemať vysoké nároky, tešiť sa z maličkostí, vzájomne si 
neklamať, vedieť si odpustiť. Týmto všetkým si získate dôveru a lásku medzi 
sebou.  

 
Ďakujem za rozhovor a do ďalších rokov spoločného života želám veľa Božieho 

požehnania! 
Petra Humajová 
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CESTA NA ZÁPAD 
 
Tí, čo ste si po minuloročnom odporúčaní v Mani prečítali knihu mladého 

českého katolíckeho kňaza Štěpána Smolena Buď, kde si (vyšla už aj 
v slovenskom preklade) a zároveň ste milovníkmi mojich a Maťkiných 
statusov, mám pre vás dobrú správu. Kombináciou Smolenovho prenika-
vého intelektu, brilantného spisovateľského umu, výnimočného postrehu 
a práve dnes takej modernej „statusovej formy“ písania vzniklo ďalšie 
jeho výnimočné dielo – Cesta na Západ.  

Autor v ňom sebe vlastným spôsobom opisuje svoje pešie putovanie za 
svätou Terezkou z Česka až do francúzskeho mesta Lisieux. Pútnické prí-
behy zručne premiešava s návratmi do minulosti v spomienkach na zá-
hadnú Anežku i s úvahami o budúcnosti dnes už kresťansky značne dý-
chavičnej Európy.  

Jeho dielo pobaví, nadchne, inšpiruje, otrasie nami i poučí. Vychutnajte 
si úryvok z neho – a potom hádam hor sa aj do celej knihy! 

 
L + J = SEX bolo napísané na lavičke. Za mojich detských čias sa zvyklo písať = 

VLN – „veľká láska nebeská“, medzitým však polopatickosti pribudlo. Chystal som sa 
obedovať. Len jesť nebolo čo. Dal som si teda aspoň pár Terezkiných listov.  

Keď som zdvihol oči, stáli predo mnou dvaja potetovaní výrastkovia s taškami po-
dobnými mojej. Obsadili moju lavičkou s vervou, ktorá menšiny nepripúšťa, a ja 
som vedel, že je čas ísť. 

„V pohode, p..., seď,“ povedal však jeden z nich a ja, povzbudený jeho láskavos-
ťou, som zostal sedieť. 

„Ideš tiež na fest?“ spýtal sa. 
Vysvetlil som mu, že na fest nejdem, že idem pešo za svätou Teréziou do Lisieux, 

že som seminarista a že – ak Pán dá – budem raz kňazom. On ma na oplátku infor-
moval, že je ateista a že sa mieni v najbližších hodinách v spoločnosti ďalších sto-
viek výrastkov intoxikovať návykovými látkami a že sa takto posilnený chystá smil-
niť s dievčatami, ktoré tam s nie príliš odlišnými úmyslami mieria tiež. 

Svoje zámery hneď potvrdil tým, že si do plastových téglikov začal v pomere 1:1 
miešať vodku s džúsom. 

„Dáš si tiež, mních?“ spýtal sa. 
„Nie, ďakujem.“ 
„Nemôžeš piť?“ 
„Môžem, ale práve teraz nechcem.“ 
Po štvrťhodine zostala z fľaše polovica. Pokúšal som sa pokračovať v čítaní, zatiaľ 

čo pena z natlakovaných plechoviek piva za híkavého smiechu výrastkov striekala 
dookola. 

 
Potom prišla na autobus čakať tiež dievčina – potetovaná na rukách, potetovaná 

na nohách, potetovaná i na tých v jej prípade odevom nie príliš zahalených mies-
tach, kde končatiny prechádzajú v trup. Jednu lebku mala na ramene, druhú na šil-
tovke a na rozdiel odo mňa mierila na fest. 

Mladíci, ktorí v nej hneď spoznali spriaznenú dušu, ju galantne vyzvali, aby si sad-
la, hoci nemala kam. 

„Sadaj,“ povedal ten výrečnejší z výrastkov a plesol sa po stehne.  
„To je dobré.“ 
„Sadaj, hovorím ti.“ 
Navrhol som slečne, že jej uvoľním miesto, bol som však výrastkom upozornený, 

nech mu vraj neleziem do kapusty. 
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Po chvíli prehovárania sa predsa len usadila.  
Spýtal sa jej, ako sa volá, a ona povedala, že Karolína. 
Spýtal sa jej, či ju môže obchytkávať, a ona, nech pokojne obchytkáva, ale odtiaľ-

potiaľ. 
Sedeli sme tam teda spolu – ja som mal na kolenách Terezku, prvý výrastok Karo-

línu a druhý sériu plastových téglikov s vodkou, z ktorých napájal všetkých prítom-
ných okrem „mnícha“.  

Ten prvý, extrovertnejší výrastok, striedavo líčil druhému, introvertnejšiemu, svoje 
posteľné úspechy, a vyznával Karolíne lásku. Opakovane ju uisťoval o tom, ako ju 
miluje a že práve prežíva najšťastnejšie chvíle svojho života a svoj najkrajší vzťah, 
nebol však schopný obchytkávať ju iba odtiaľ-potiaľ, takže sa mu Karolína 
s vypätím posledných zvyškov sebaúcty vyšmykla a znova sa postavila. 

„Karolínka, Karolínka, si jediná,“ povedal a zaspal. 
Druhý výrastok sa z náhleho trápna vyvliekol s tým, že ešte pôjde kúpiť niečo na 

pitie. Demonštratívne zahrkal skoro prázdnou fľaškou a potom po veľmi nepriamej 
trajektórii zmizol z dohľadu.  

 
Zostali sme sami so spiacim výrastkom, bdejúcou Karolínou a trápnom. 
Pokúsil som sa konverzovať. 
„Odpusťte, slečna, že vám zíram na stehno, ale to je Ján Pavol II.?“ 
Vytetovaný starec totiž skutočne pripomínal nedávno zosnulého pápeža. 
„Nie, to je môj dedo. Zomrel pred štyrmi rokmi. Mama mi to zavolala práve vtedy, 

keď mi ho ten tetovač tetoval. Zostalo to nedokončené.“ 
Spýtal som sa jej potom postupne na ďalšie tváre a dátumy, ktorými bola pokrytá 

odhora až dole. Zastavil som sa pri časovom rozmedzí 1967 – 2007. 
„To je otec. Mal štyridsať, keď zomrel.“ 
„Čo sa mu stalo?“ 
„Akútna leukémia.“ 
 
Výrastok číslo dva sa víťazoslávne vrátil s fľašou lacnej vodky a zjavne povzbude-

ný týmto úspechom sa Karolíny spýtal, či si pre zmenu nechce sadnúť na kolená 
jemu. 

Neuznala ho za hodného odpovede a šla si zapáliť. 
„Počuj, brácho, čo si myslíš o Ježišovi?“ spýtal sa ma odmietnutý introvert. 
„Keby som si myslel niečo zlé, asi by som nechcel byť kňazom.“ 
„To je fakt. Vieš, čo si myslím ja? Ja si myslím, že keby nejaký taký človek od Bo-

ha, nejaký taký avatar alebo prorok prišiel dnes, tak by ho hneď zabili, pretože svet 
je hrozne zlý.“ 

„A o tom, čo urobili so skutočným Ježišom, si počul?“ 
„Nie, čo?“ 
 
V evanjelizačnom zápale som nadhodil čosi o čítaní Nového zákona. Potom prišiel 

autobus, Karolína zahasila cigaretu, výrastok dva prebudil výrastka jeden a obaja sa 
pokúsili prejsť od lavičky k dverám. Všetci traja mi ešte zamávali z okna. 

Nestihol som Karolíne, ktorá mala na pravom ramene vytetované zrkadlo 
s nápisom „Si krásna“, povedať, že je to pravda – že je krásna a chcená a milovaná 
a že sa nemusí predávať tak lacno. 

Snáď jej niekedy niekto stihne povedať to, čo som ja nestihol – že nepotrebuje, 
aby ju oceňovala žiadostivosť náhodných okoloidúcich.  
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TAJNIČKA 
 

„Všetky zápasy v živote nás majú niečomu naučiť – dokonca .... 
(tajnička).“           

Paulo Coelho 

1. Najznámejšia jedovatá huba – skratka polyvinylchloridu. 
2. Najväčšia planéta – hrobka inak. 
3. Kolektívna hra s pukom –  slávny slovenský režisér. 
4. Múzeum ľudovej architektúry v prírode – známy španielsky maliar, zakladateľ 

kubizmu. 
5. Opak komédie – medzinárodná organizácia venujúca sa zachovaniu kultúrnych 

pamiatok. 
6. Autor diela Marína – časť vlaku, ktorá umožňuje jeho pohyb. 
7. Zastarané slovo inak – meniny má 27.11. 
8. Príbeh, v ktorom dobro zvíťazí nad zlom – ročné obdobie. 
9. Mesto, v ktorom sídlila Academia Istropolitana – značka talianskeho automobilu. 
10. Krajina severnej Európy, v ktorej vládne kráľ – tretie najväčšie slovenské mesto. 
  

Maťka Humajová 

, 
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OSEMSMEROVKA 
 

Slovák má počas dovolenky len tri želania: jemný piesok, čistá voda... a aby 
(osemsmerovka 2, 10, 8 písmen).  

 
ABSOLUTIZMUS, ADMINISTRÁTOR, ALABASTER, APATIA, BÁBÄTKO, 

BAKLAŽÁN, BÁSNIK, BIELKOVINA, CEMENTÁREŇ, CESTOVATEĽ, 
CUKRÁREŇ, ČAJOVINA, ČARBANICA, ČLÁNKONOŽEC, DALMATÍNEC, 
DÁŽĎOVKA, DEZINFEKCIA, EKONOMIKA, ELEKTRIČKA, 
ENVIRONMENTALISTIKA, FAKTURÁCIA, FARBIAREŇ, FELČIAR, GARBIAR, 
GARSÓNKA, GENIALITA, GÉNIUS, HABARKA, HELIGÓN, HELIKOPTÉRA, 
CHALAN, CHALUPA, CHIRURGIA, IDENTITA, IMUNITA, INŠPIRÁCIA, 
JABLČNÍK, JADROVNÍK, JAZYKOVEDKYŇA, JELENICA, JEŽIBABA, 
KADERNÍCTVO, KASÍNO, KERAMIKA, KNIHA, KOMBINÁCIA, KÔŇ, LEPOK, 
LEVANDUĽA, LIATINA, MINCA, MLÁKA, MYDLO, NEGÁCIA, OLEANDER, 
ONDREJ, OPONENT, OVAD, PIŽMOŇ, POKYN, POLICA, POZEMOK, 
PREDAVAČ, RADCA, ROZÁRIUM,  SOVA, SPÁČ, TIEŇ, TLAMA, VATRA, 
VODÍK 

Maťka Humajová 
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NAŠA CESTA DO IZRAELA 
 
Ako sme sa dostali do Svätej zeme? No predsa vďaka kresťanskému 

sviatku, Vianociam. Je všeobecne známe, že vianočné sviatky nám 
pripomínajú narodenie Ježiša Krista. A počas vianočných sviatkov 
v decembri 2018 sa začal rodiť náš pútnický zájazd do Izraela. Pýtate sa 
ako je to možné? Moja manželka Monika ho dostala ako darček pod 
vianočný stromček. Znovu si kladiete otázku, že od koho? Myslím, že moja 
odpoveď je teraz zbytočná. Všetci predsa vieme, kto na Vianoce rozdáva 
manželkám darčeky... ☺  

 
Konečne nastal deň „D“,... 
...ktorým bol 22. marec 2019. Odchod autobusu na viedenské letisko bol 

naplánovaný v skorých ranných hodinách z Bratislavy. Tam sme sa stretli 
s ostatnými pútnikmi. Bola to spoločnosť pútnikov z celého Slovenska 
a najpočetnejšiu skupinku tvorili veriaci z okolia Galanty s kňazom.  

Keď sme sa pozbierali ako ovečky do košiara, náš sprievodca a zároveň vedúci 
zájazdu zavelil na odchod. Bol ním môj spolužiak zo stredoškolských čias, od 
ktorého som občas počas písomiek nenápadne odpisoval. Ale to je už zabudnutá 
minulosť. Teraz Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD. pôsobí ako biblista 
a kňaz, zároveň vyučuje na Katedre biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave, 
venuje sa vedeckej i pastoračnej práci v oblasti biblickej 
interpretácie a teológie.  

Naša cesta sa začala, ako inak, modlitbou. Let prebehol 
bez problémov. Aj napriek obavám viacerých z precíznej 
letiskovej kontroly v Tel Avive sme všetci spoločne 
nastúpili do autobusu, v ktorom sme absolvovali 
v nasledujúcich dňoch jednotlivé cesty po Svätej zemi. 

Bol už podvečer a my sme cestovali do Betlehema, 
ktorého patrónom je svätý Juraj, aby sme sa ubytovali 
v hoteli Betlehem Inn. Mnohých z nás prekvapil vstup do 
mesta, ktorý bol obohnaný vysokým múrom. Múr tvoril 
hranicu medzi Betlehemom a Jeruzalemom. Autobus 
zastal pri strážnej búdke. Tam stála trojčlenná vojenská 
hliadka, ozbrojená samopalmi väčšieho kalibru. Jej 
úlohou bolo kontrolovať osoby a vozidlá na vstupe do 
Jeruzalema. Tam sa Betlehemci mohli dostať len po 
predložení akéhosi potvrdenia a objektívnych dôvodoch 
(práca, škola...). Náš vodič autobusu, moslim Fadi, vždy 
pri prechode oznámil hliadke, že vezie turistov zo 
Slovenska a pokračovali sme ďalej.  

Naša prvá cesta v Betleheme viedla do Kostola sv. Antona. V ňom Jozef Jančovič 
s ďalšími troma kňazmi, členmi zájazdu, odslúžil večernú svätú omšu.  

 
Prvé štyri dni... 
...sme každé ráno po výdatných a zdravých raňajkách vyrážali na naše cesty za 

novým poznaním z mesta narodenia kráľa Dávida a Ježiša Krista v pohodlnom 
autobuse vybaveným wifi pripojením. Naša cesta začínala tradičnou rannou 
modlitbou slovami: „Nebeský Otče, ďakujem ti, že som si odpočinul a že som sa 
prebudil. Pane Bože, daj, aby som sa ovládal a aby nebol zo mňa mrzutec,“ pričom 
náš sprievodca pripomenul, aby sme si zachovali pri každodenných starostiach 
v sebe aj štipku humoru. A na dôkaz toho, že on ho má, nám odborný výklad 
spestril vtipom. 

Po omši v Kostole sv. 
Antona v Betleheme 



15 NA CESTE MAŇA 51 

Príde žid do mäsiarstva a hovorí: „Daj mi kilo z tej ryby,“ ukazujúc rukou na 
bravčové mäso zavesené na háku.  

„To nie je ryba, ale bravčovina,“ odpovedal mäsiar. „Mňa nezaujíma, ako sa tá 
ryba volá, ale chcem z nej kilo,“ trval na svojom žid. 

V súvislosti s týmto vtipom je všeobecne známe, že nejesť bravčovinu je pre židov 
posvätnou záležitosťou. Dokonca tieto zvieratá nemôžu položiť nohu na ich zem, 
pretože by ju znesvätili. Nakoľko sú však zároveň známi ako dobrí obchodníci, 
chovajú bravčovú zver pre turistov. A to v špeciálne upravených odchovniach, kde 
sa zvieratá pohybujú asi jeden meter nad zemou po drevených roštoch a hnoj 
následne hádžu do mora.  

 
Jeruzalem a Ain Karim 
Počas týchto dní, ako aj celého pobytu, sme navštívili množstvo pamätihodností, 

o čom by sme mohli napísať knihu, ale z priestorových dôvodov sa zmienim len 
o časti z nich. 

Návšteva Jeruzalema, mesta, kde slobodne uctievajú všetky tri monoteistické 
náboženstvá – judaizmus, kresťanstvo a islam, je určite zážitok pre každého turistu. 
Do mesta s historickým názvom Salim sme vošli jednou zo siedmich starodávnych 
brán práve v deň posvätného šabatu. (Víkend v Izraeli sa začína už v piatok večer, 
pretože dňom posvätného šabatu je sobota.) Viacerí z nás využili jedinečnú 
možnosť, aby sa čelom opreli a rukou dotkli Múru nárekov, samozrejme, so známou 
židovskou čiapočkou na hlave, jarmulkou.  

Ďalším zaujímavým miestom nášho putovania bola 
starobylá dedina Ain Karim, ktorá sa považuje za 
miesto narodenia Jána Krstiteľa. Tam sme navštívili 
Kostol Návštevy Panny Márie, v ktorom podľa 
kresťanskej tradície recitovala pieseň chvály, 
Magnifikat. Jeho verše sme videli vyryté na 
keramických tabuliach v 42 svetových jazykoch, 
vrátane slovenčiny.  

Cestou na obed do hotela Betlehem nám náš 
sprievodca okrem neustáleho výkladu spestril deň 
ďalším vtipom: 

„Pane, nie som hotel, aby si vošiel pod moju 
strechu,“ modlil sa miništrant, pričom 
z nepozornosti miesto slova hoden vyslovil slovo 
hotel.  

 
Olivová hora a krížová cesta 
V týchto dňoch sme putovali po krajine, kde sa narodil, žil a tri roky verejne 

pôsobil Pán Ježiš. Jeho umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie sme si pripomínali na 
miestach, na ktorých sa udiali skoro pred dvoma tisícročiami. Jedným z týchto miest 
bola Olivová hora, kde na úbočí hory v Getsemanskej záhrade došlo k jeho zrade, 
uväzneniu a zmŕtvychvstaniu. V malej kaplnke pripomínajúcej tieto udalosti je 
v kamennom ráme, ako hovorí legenda, Ježišov odtlačok nôh. Na úpätí hory 
v dedinke Betfage kňazi z našej výpravy odslúžili tak ako každý deň svätú omšu.   

Istotne každému z nás utkvelo v pamäti putovanie po krížovej ceste, v rámci 
ktorej sme navštívili aj Kaplnku bičovania a ukrižovania, pri ktorej kňazi odslúžili 
svätú omšu. Ďalej sme navštívili Kostol svätej Kataríny, z ktorého sa prenáša do 
celého sveta polnočná omša. V kostole sa nachádza originálna napodobenina 
Jezuliatka, z ktorej sa vyhotovujú kópie a jedna sa nachádza aj v bratislavskom 
Dóme sv. Martina.   

 

S Jozefom Jančovičom po 
obnovení manželského sľubu  
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V piaty až siedmy deň... 
...sme opustili Betlehem a vyrazili na cestu do Galiley, smer Heration, Hebron 

a Haifa. Skutočný zážitok bolo vidieť pozostatky najznámejšieho staviteľa tých čias, 
ale zároveň aj krutovládcu Herodesa, ktorý dal vyvraždiť svojich synov, pretože mal 
obavu, že ho pripravia o trón. Z jeho pevnosti Herodion sa nám naskytol nádherný 
pohľad na celú oblasť Judey. Tí smelší z nás sa odvážili absolvovať aj cestu 
v podzemí cez tajnú únikovú Herodesovu chodbu.  

Po krátkej ceste autobusom sme sa presunuli do Hebronu. Tamojšia pevnosť 
budila stále rešpekt. Ale ešte väčší rešpekt budili pohľady množstva po zuby 
ozbrojených palestínskych vojakov a vojačiek, ktorí tu absolvovali základnú vojenskú 
službu (muži 3 roky a ženy 2 roky).  

Do pevnosti sme prešli po jednom cez kovové turnikety. Navštívili sme tam 
miestnosť nazývanú matsura, teda islamská modlitebňa. Pred vstupom sme sa 
museli vyzuť a ženy si museli prehodiť cez hlavu 
a telo celotelový plášť.  Podlahu pokrývali mäkké 
koberce a steny citáty z Koránu.  

Naša púť pokračovala do prístavného mesta Haifa, 
v ktorom ako jedinom meste sveta sa nachádza 
múzeum zrna. Mesto je postavené na svahoch hory 
Karmel a medzi obyvateľmi sú zastúpené všetky tri 
už spomínané náboženstvá i náboženstvo bahai, 
ktoré vzniklo v Perzii v 4. storočí.  

Štvrtok bol dňom, keď sme sa plavili po 
Galilejskom mori, Tiberiadskom mori, Genezaretskom 
jazere alebo pre znalých dejín, jazere Kineret. 
Vlastne až na tomto mieste sme sa viacerí s 
počudovaním dozvedeli, že jedna vodná plocha má 
viacero odlišných názvov. Počas plavby sme si 
spomenuli na našu domovinu, keď na naše milé 
prekvapenie posádka lode pustila hudbu štátnej 
hymny Slovenska a na stožiari sa vztýčila naša 
štátna vlajka. Následne nás Jozef Jančovič naučil 
pieseň spojenú s jazerom a návštevou Pána Ježiša. 

Jedno poobedie sme strávili pri najnižšie 
položenom mieste na svete, pri Mŕtvom mori, ktoré je položené 400 m pod hladinou 
Stredozemného mora. Tam som si vyskúšal ležať na hladine bez obavy z utopenia. 
Samozrejme, musel som, ako aj viacerí turisti, vyskúšať i liečivé účinky čierneho 
morského bahna, ktorým som sa celý, vrátane tváre, ponatieral. Ako na znamenie 
sa pri našom odchode spustil intenzívny dážď. 

V súvislosti s vodou v Mŕtvom mori, kde niet žiadneho života, nám náš sprievodca 
povedal pekný príklad. Voda, ktorá prichádza aj odchádza z Genezaretského jazera, 
je tá istá voda, ktorá prichádza do Mŕtveho mora a tam sa zmení na vodu bez 
života, pretože nikde neodteká. Preto aj človek musí vedieť nielen dobro prijímať, 
ale ho aj odovzdávať. Keď vieme prijímať dobro, sme schopnejší konať veľa 
dobrých vecí, a keď len prijímame a prijímame, nedokážeme odovzdávať život. 

 
A na záver zopár zaujímavostí... 
...o všeličom. Okrem množstva zážitkov sme si odniesli aj spomienku na 

obnovenie manželského sľubu. Pripomenuli sme si i svätý krst vodou z rieky Jordán, 
ktorú nám kňazi liali na hlavu. Presne na tomto mieste bol kedysi pokrstený Ježiš 
Jánom Krstiteľom. Hneď po ukončení obradu krstu sa spustil ako na znamenie 
hustý dážď. Cestou z tohto miesta sme po oboch stranách z okien autobusu videli 
ešte aj dnes zamínované územie obohnané vysokým plotom. 

Od Mŕtveho mora 
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Navštívili sme aj: 
Mliečnu jaskyňu a Baziliku Narodenia 
Baziliku Svätého hrobu 
Lazárovu hrobku v Betánii 
Samáriu, kde Pán Ježiš uzdravil 10 malomocných 
Apgal – miesto zázraku rozmnoženia chleba 
Jakubovu studňu, ktorá pripomína stretnutie Ježiša so Samaritánkou 

a z ktorej sme pili čerstvo vytiahnutú vodu z hĺbky 35 metrov 
Jutskú púšť, kde pri slúžení svätej omše pod holým nebom Monika 

prvýkrát v živote čítala prosby  
Archeologické nálezisko v Kumráne, kde sa posledné zvitky našli až v roku 

1947 
Horu Tábor a Kláštor pokušenia, kde zostal už iba posledný mních 
Jericho, kde sme kúpili úžasné datle  
Nazaret – Kostol zvestovania,  
Kostol a kláštor karmelitánov zasvätený Panne Márii Monastytskej alebo 

Škapuliarskej 
 
A ešte dva vtipy na rozveselenie... 
V Káne po svadbe jeden zo svadobčanov mal suchoty od množstva vypitého vína 

a kričal: „Vodu, vodu!“ Ježiš pristúpil k nemu a hovorí: „Ja ti prinesiem...“ 
Svadobčan odpovedá: „Ty nie, ty nie!“ - pretože mal obavu, že mu vodu premení na 
víno. 

 
Manželia kúpili svokre púť do Svätej zeme, kde zomrela a bolo potrebné riešiť 

pohreb. Volali zaťovi a oznámili mu, že keď ju prevezú domov, bude to stáť 4000 € 
a pohreb vo Svätej zemi len 400 €. Zať sa rozhodol: „Prevezte ju radšej domov, 
lebo ja som počul, že pred pár tisíc rokmi tam nejaký chlapík vstal z mŕtvych!“ 

 
A zopár štatistických údajov a zaujímavostí... 
Izrael má rozlohou menšiu ako polovica 

Slovenska, ale viac obyvateľov (asi 8,8 
milióna). V tejto krajine bol vyvinutý prvý USB 
kľúč. 

Dĺžka letu Viedeň – Tel Aviv bola 186 minút, 
počas ktorých sme zdolali 2 356 km. Na 
porovnanie, počas celého pobytu sme najazdili 
autobusom 1300 km. 

Vďaka erudovanosti nášho sprievodcu Jozefa 
Jančoviča sme prežili niekoľko 
nezabudnuteľných dní a mali možnosť spoznať 
tri regióny: Judeu, Galileu a oblasť hraničiacu 
s Jordánskom. Takisto sme bližšie spoznali tri 
kultúry - kresťanskú, židovskú a moslimskú. 
V každom z nás zostalo z tejto pútnickej cesty 
niečo pekné. Monike sa pri občasných spomienkach vynoria slová jednoduchej 
hebrejskej piesne, ktorú sa naučila vo Svätej zemi: „Hevenu šálom a lechem,“ čo 
v preklade znamená: „Pokoj prinášam vám.“  

Po návrate domov sa aj prostredníctvom rodinného časopisu Maňa delíme s našimi 
známymi o jednotlivé zážitky tak, ako to robia moslimovia po návrate z Mekky, keď 
v kruhu najbližších hovoria, čo zažili a videli.  

Peter Chudý st. 

Príprava na omšu na púšti v Judei  
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 
(Pokračovanie trináste...) 

 
21. jún 2018 
Dnes som strávila poslednú vyučovaciu hodinu v triede našich deviatakov. Päť 

rokov medzi nimi dalo síce poriadne zabrať, ale musím objektívne skonštatovať, že 
moju ostatnú päťročnú „zbierku statusov“ tvorili väčšinou ich výroky - a tie mi budú 
dosť chýbať ☺. Zhrnula som ich deviatakom do „listu na rozlúčku“, ktorý napokon 
zabral až 4 strany. A neverili by ste - hoci sa už neučilo, čítali úplne všetci ☺. Ešte aj 
tí, čo sa celých päť rokov tvárili, že vlastne ani čítať nevedia ☺. 

Na záver hodiny mi jeden z nich povedal: „Až keď som si prečítal toto, zistil som, 
že mi tu to vlastne bude chýbať.“ Myslím si, že v súvislosti s nimi to bola tá najväč-
šia výhra ☺. Tak už len nech sa im na stredných školách (i v živote) darí ☺! 

 

29. jún 2018 
Dialóg so žiakmi po dnešnom rozdaní vysvedčení:  
„Tak, všetko ste už dostali, nemusíme sa tu viac zdržiavať, želám vám krásne 

prázdniny a môžete ísť!“ 
„A veď je tu dobre. Zostaneme ešte.“ 
A fakt zostali ☺. Človek niekedy nechápe... ☺ 
Všetkým učiteľom želám čo najúspešnejšiu regeneráciu mozgov počas leta, lebo 

bez nej to v septembri nepôjde... A žiakom zas aby sa zbytočne nenudili, ale svoj 
voľný čas aj zmysluplne využili ☺. Krásne leto! 

 

17. október 2018 
Dnešná konverzácia s deviatakom z mojej triedy:  

„Mám šťastie, lebo v škole, kam chcem ísť, učí aj jeden bývalý žiak tejto školy.“ 
„Áno? Ktorý?“ zaujímam sa.  
Povedal mi meno... 
„A kedy sem chodil?“  
„To ešte za bývalého riaditeľa.“ 
Poviem meno predchádzajúceho riaditeľa... 
„Nie za toho, ale ešte toho predtým!“ 
Poviem ďalšie meno riaditeľa - konečne je to ono!  
No daný žiak vzápätí zostáva zarazený: „A to vy ste tu už vtedy boli?“ 
„Kdeže! Ja len poznám históriu školy!“ 
„Jáj!!! To aby ste sa poučili z minulosti a neopakovali jej chyby!“ ☺☺☺ 

Tak tomuto sa hovorí dejepis v praxi ☺. Aspoň raz za čas môžem mať pocit, že to 
všetko predsa len nerobím úplne zbytočne ☺. 

 

18. október 2018 
Z dnešnej deviatackej dejepisnej písomky - téma: 1. svetová 

vojna a vznik ČSR:  
„Čo je mobilizácia?“  

„Obdobie mobilov.“ ☺ 
 

29. október 2018 
Dnes naša trieda konečne dokončila nástenku k 100. výročiu 

vzniku prvej ČSR. Na jej príprave sa podieľali všetci moji de-
viataci - každý podľa svojich možností a schopností. A to je, 
myslím si, dôležitejšie ako skutočnosť, či sa vôbec podarila... 
☺ 

Pokračovanie na strane 23. 
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ŽIVOT LEKÁRNIKA V STATUSOCH 
(Pokračovanie štvrté..) 

 
17. október 2018 
„Ja som sa len chcel opýtať, či je pravda, že máte vitamíny za 1 cent, ako hovoria 

v reklame.“ 
„Áno, máme, ale vzťahuje sa to len ku konkrétnemu prípravku, ktorý si treba 

kúpiť a k nemu dostanete vitamíny za cent.“ 
„Aha, tak to sa nedá zobrať si len tie vitamíny?“ 
 

18. október 2018 
„Pani magistra, rád by som sa vám predstavil - volám sa .....(GDPR), som pôvodný 

obyvateľ obce Koš, momentálne bytom na ulici ....(GDPR), číslo domu ... (GDPR) 
v obci Kanianka. Bol som u nášho územného obvodového doktora Berkeša na 
vizitácii, napísal mi tieto recepisy. Poprosím vás, zredigujte, či mi všetko dobre 
nainštaloval.“ 

 

A ďalší z tých pánov v rokoch, čo mali na raňajky „vtipnú“ kašu: 
„Ešte niečo vám k tomu dáme?“ 
„Chcel by som k tomu zbaliť ešte jednu lekárničku...“ 
„Myslíte autolekárničku?“ 
„Nie, jednu takú, čo tu obsluhuje....“ 
Ha-ha-ha-ha-ha... 
 

22. október 2018 
Keď prichádza pacient s teplomerom v ruke, hneď mi je jasné, čo bude 

nasledovať. Teplomer nefunguje, teplotu má stále, ako keby bol podchladený 
a najlepšie boli tie ortuťové a prečo ich zakázali. Nasleduje moje vysvetlenie, ako 
digitálny teplomer funguje, že on síce pípa, že je už teplota zmeraná, ale treba ho 
pod pazuchou nechať tých 5 minút, ako to bývalo pri ortuťových a vtedy to väčšina 
z nich nameria správne. Takto to bolo v podstate aj dnes s jednou babkou, ale 
potom nasledovalo ešte veľkolepé finále: 

„Pani magistra, ja chcem vedieť, akú máte teplotu - dajte si ten teplomer 
normálne pod pazuchu... Mne to nevadí, však vy ste taká peknučká, čistučká...“ 

A tak som behala 5 minút po lekárni s teplomerom pod pazuchou. Hlásim, že 
teplotu som mala 36,6 °C. Pani spokojná odišla ☺. 

 

4. december 2018 
„Dobrý deň, nech sa páči, máte recept?“ pýtam sa a súčasne mi babička podáva 

preukaz poistenca. 
„Mám tu voľáky elektrický recept...“ 
Nebola prvá, ktorá ku nám prišla s „elektrickým“ receptom. Len dúfam, že ju 

v tomto daždivom počasí niekde vonku nepotrasie... ☺ 
 

7. december 2018 
„Dobrý, jeden čistiaci čaj s tou Jasmínou, čo mávate v šuflíku...“ 
„Myslíte s cezmínou?“ ☺ 
 

13. december 2018 
„Keby som bol vedel, ako to tu je, prišiel by som hneď sem! Okrem toho, že ste 

oveľa krajšie ako tie v tej druhej lekárni, ešte ste mi aj pomohli!“ 
 

28. december 2018 
„Pani magistra, a to sa vám tak chce byť počas sviatkov v robote?“ 
 No čo už na to dedkovi odpovedať... 
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Ale stále lepšie ako pani: 
„A vy máte otvorené?“ 
„Áno máme, čo by ste potrebovali?“ 
„Aaale, asi vlastne ani nič, ale keď už tu ste, popozerám, čo tu máte...“ 
 

7. január 2019 
Ako tak chystám jednému pánovi lieky na recepty, prichádza do lekárne jeho 

sused. Ponúkam vám kúsok z ich rozhovoru: 
Aaaaale serus, a čo ty tu? Tiež sa chodíš liečiť k tejto usmiatej panej?“ 
„Veru tak, idem od doktora, pozri, čo mám receptov, s pani magistrou môžeme aj 

mariáš hrať... A ako inak?“ 
„No čo ti poviem, po osemdesiatke to už ide dole z kopca...“ 
„Ani nehovor, po deväťdesiatke si rád, keď na tú cestu dole sánky 

nepotrebuješ...“  
☺ 
 

20. február 2019 
Prichádza pani a hovorí: 
„Jednu slzu do oka...“ 
Nemusela som rozprávať smutný príbeh ani krájať cibuľu - nakoniec stačili kvapky 

na suché oči ☺. 
 

22. február 2019 
Do lekárne prichádzajú dvaja páni po šesťdesiatke: 
„Dobrý deň, pán tu má elektronické recepty, ja som jeho hovorca...“ 
„Tak nech sa páči pán hovorca, poprosím rodné číslo pacienta...“ 
Pacient mi podáva preukaz poistenca. Hovorca mu zatiaľ vysvetľuje: 
„Vidíš, pani magistra si len naťuká tvoje rodné číslo a hneď sa jej zobrazia tvoje 

recepty... Teraz ti to pôjde dozadu nachystať, napíše ti na krabičky, ako to máš 
užívať a ty to už len zaplatíš...“ komentuje moju činnosť. 

Po vykonaní všetkých úkonov páni odchádzajú z lekárne a pri dverách ešte 
počujeme hovorcov hlas:  

„No vidíš, recepty si už vieš vybrať, zajtra ťa naučím, ako písať SMS-ky...“ ☺☺☺ 
 

26. apríl 2019 
„... a ešte jedno sklíčko do oka poprosím...“ ☺ 
 

9. máj 2019 
„A aká je na tom Paralene doba respirácie? Viete, ja to často neužívam, tak nech 

mi to niečo vydrží...“ 
 

17. máj 2019 
„Dajte mi nejaký čaj na zníženie tlaku. Viete, poobede idem pozerať hokej...“ 
 

21. máj 2019 
Po rokoch som sa vrátila k počúvaniu hokeja na Slovenskom rozhlase. A zase som 

sa pobavila, aj keď to v tej chvíli bolo skôr tragikomické ☺: 
„Milí poslucháči, nebuďte sklamaní, že nič nevidíte, lebo v podstate sa tu nič za tie 

dve tretiny ani neudialo. Pomaly ani nie je o čom rozprávať... Sekera teraz na 
kolenách prihráva svojim spoluhráčom... núka im prihrávku na strelu... a zase 
nič....“ ☺ 

Nakoniec to pre nás dobre a pekne dopadlo ☺. Aj rozlúčka bola krásna. 
Ďakujeme chlapcom za výkon, ktorý bol oveľa lepší ako za posledné roky. Snáď 
svitá na dobré časy a o rok si zahráme aj viac zápasov ☺. 

Píše sám život, zaznamenáva Martina Humajová. 
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RECEPTY 
Čokoládovo-orechové rezy 
50 dkg hladkej múky, ½ balíčka prášku do pečiva, 

2 polievkové lyžice práškového cukru, 1 vanilkový 
cukor, 25 dkg masla (Hera...), 4 žĺtky, 1 dcl mlieka, 
2 dkg kvasníc 

V múke rozmiešame prášok do pečiva, práškový 
a vanilkový cukor, pridáme tuk, žĺtky, kvások, všetko 
spolu zmiesime na hladké cesto, rozdelíme na 
3 diely a postupne vyvaľkáme. Jeden diel dáme na 
vymastený plech, potrieme džemom a polovicou 
plnky, priložíme druhý diel, potrieme druhou polovicou plnky, prikryjeme tretím 
dielom, popicháme vidličkou a upečieme doružova. Po vychladnutí polejeme 
čokoládovou polevou. 

Plnka: Zo 4 bielkov a 10 dkg kryštálového cukru vyšľaháme tuhý sneh, pridáme 
25 dkg mletých orechov zmiešaných s 15 dkg preosiateho práškového cukru, 
1 vanilkovým cukrom a ½ dcl rumu, opatrne premiešame.  

 

Dvojfarebné rezy   
  40 dkg hladkej múky, 30 dkg práškového 
cukru, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor, 
1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, 2 polievkové 
lyžice kakaa, 1 dcl oleja, 2 vajcia, ½ l mlieka 
Múku, cukor, prášok do pečiva, sódu 
bikarbónu a kakao preosejeme do vandlíka, 
pridáme vanilkový cukor, vajcia, olej a za 
stáleho miešania prilejeme mlieko, dobre 
dohladka metličkou vymiešame, vylejeme na 
pripravený vymastený, vysypaný veľký plech 
(ako na roládu), pečieme pri 180°C asi 

15 minút. Vychladnutý plát potrieme džemom a natrieme šľahačkou: 4 dcl 
pochúťkovej smotany (16 %) rozšľaháme s 2 polievkovými lyžicami práškového 
cukru a 1 vanilkovým cukrom. Zvlášť vyšľaháme podľa návodu 2 práškové 
šľahačky, spojíme s pochúťkovou smotanou, opatrne premiešame, rozotrieme na 
pripravený plát s džemom, necháme do druhého dňa v chladničke, potom 
pokrájame. Vrch ľubovoľne prizdobíme ovocím, čokoládou... 

 

Smotanový ovocný koláč 
½ litra pochúťkovej smotany, ½ litra 

polohrubej múky, ¼ litra kryštálového cukru, 
1 vanilkový cukor, 2 vajcia, 1 dcl oleja, 
1 prášok do pečiva 

Smotanu, cukor, vanilkový cukor a vajcia 
spolu dobre prešľaháme, pridáme olej, 
preosiatu múku zmiešanú s práškom do pečiva, 
dobre premiešame, vylejeme na vopred 
pripravený vymastený a vysypaný plech, 
rovnomerne rozotrieme, uložíme marhule alebo 
iné ovocie a upečieme doružova (asi 25 minút 
na 170°C). Vychladnutý pokrájame 
a pocukríme.  

 

Recepty vyskúšala, vylepšila a dobrú chuť všetkým želá  
Filomena Petrášová 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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PRÍBEHY ZABUDNUTÝCH FOTOGRAFIÍ 
 
V minulom čísle sme s Príbehmi zabudnutých fotografií ešte len začali 

a už to prinieslo svoje ovocie. Niektorým rodinným príslušníkom prišli na 
um ešte nejaké detaily – a objavili sa i nové súvislosti a fakty. V dnešnej 
časti zostávame teda ešte stále pri mojej prastarej mame Kataríne 
Petrášovej, rodenej Šlenkerovej. 

 

Keď si naša starká minule čítala príbeh, ako sa prastarká Katarína rozhodla vydať 
za prastarkého Valenta, spomenula si ešte na jednu príhodu viažucu sa k ich 
svadbe. Prastarká mala totiž už i predtým jedného nápadníka, ktorého odmietla. 
Svadby sa v tom čase konali tak, že po sobáši v kostole nasledovala hostina doma 
a večer sa šlo do krčmy tancovať. Lepšie povedať, tancovať šli mladí, starší 
zostávali debatiť doma. 

Ako si už tak hostia po sobášnom obrade 
Petrášovcov pochutnávali na jedle, ktosi prišiel za 
nevestou Katkou a pošepkal jej, že v krčme je aj 
ten jej bývalý, že aby radšej tancovať nešli. Veď 
čo ak sa tam so ženíchom kvôli nej pobije? Mladá 
nevesta však po tanci veľmi túžila, a tak si 
vymyslela vlastnú stratégiu, aby bol aj vlk sýty, aj 
ovca celá. Povedala svojmu ženíchovi Valentovi, 
že ona teraz ide na tancovačku a on nech sa 
zostane so staršími doma rozprávať, že u nich je 
to taký zvyk. Prastarký Valent s tým očividne 
problém nemal – a chúlostivá situácia bola 
vyriešená ☺. 

 

Na fotografii, ktorú zverejňujeme v tomto čísle, 
je prastarká Katarína Petrášová (vľavo) odfotená 
s druhou manželkou svojho švagra Jozefa Prípadu 
z Nitry. Ten si kedysi zobral za ženu sestru našej 
prastarkej Júliu, lenže prastarkina sestra zomrela 
veľmi mladá a jej muž sa druhýkrát oženil práve 
s paňou, ktorá je odfotená na tejto fotke. Súdiac 
podľa fotografie, s prastarkou si rozumeli.  

 

  Aby toho však nebolo 
málo, po tom, čo na Vianoce vyšla Maňa, navštívil uja 
Milana Petráša v jeho práci neznámy muž s kôpkou 
fotografií. Predstavil sa ako Šlenker z Nedožier a tvrdil, že 
ide o príbuzných našej prastarej mamy. Prastarká mala 
okrem sestry ešte dvoch bratov a toto je jeden z nich, Juraj, 
ktorý žil v Nedožeroch. Druhý brat Ján odišiel do Bratislavy. 
Nevieme, či bol ženatý. Prastarká vždy spomínala, ako po 
návrate do svojej rodnej obce objednal, na čo mali chuť, 
všetkým ľuďom, ktorých našiel v krčme, akože na svoj účet 

– a potom sa nenápadne vytratil a museli si to i tak zaplatiť.  „To bol taký beťár,“ 
hovorievala na jeho adresu prastarká.  

 

Verím, že tieto novozískané informácie vás obohatili minimálne tak ako mňa 
a budú vás inšpirovať tiež sa pustiť do pátrania po odhaľovaní tajov rodinnej 
histórie, o ktorej toho nikdy nevieme dosť veľa. 

Petra Humajová 
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Pokračovanie zo strany 18. 
 

27. november 2018 
Keď sa žiakom pokúsite dať mnemotechnickú pomôcku na zapamätanie si nezne-

lých spoluhlások v podobe vety Pufo chytá šesť kačíc...  
„Ako sa volal ten chalan? Ferko? A čo to pásol? Husi?“ 
Ach-jaj... ☺ 
 

22. január 2019 
Konečne po dlhom čase nejaký „písomkový brept“ ☺! Dejepis, 8. ročník: 
„Kto bol vedúcou osobnosťou zjednocovania Nemecka?“ 
„Otto von Bicmarck - šialený kancelár.“ ☺ 
(Pre neznalých problematiky - bol nazývaný „železný kancelár“, pretože bol odhod-

laný Nemecko zjednotiť „železom a krvou“ ☺.) 
 

„Napíš meno aspoň jedného slovenského vynálezcu i jeho objavu.“ 
„Krištof Kolumbus - Amerika.“ 
 

Ten Bicmarck dal teda poriadne zabrať... „Bol tam tzv. železničný kancelár, ktorý 
sa snažil zjednotiť Nemecko.“ ☺ 

 

„Čím sa odlišoval Juh od Severu USA?“ 
„Sú oproti sebe.“ ☺ 
 

4. február 2019 
Vždy v pondelok zvyknem svojim žiakom na rozcvičenie nadiktovať pár viet. Nebo-

lo tomu inak ani dnes.  
Akurát že dnes to bolo trochu iné ako zvyčajne. Jeden mimoriadne ufrflaný sied-

mak mal totiž ešte ufrflanejšiu náladu než zvyčajne, a tak za každou mojou diktova-
nou nasledovala jeho originálna „odozva“. 

„Štefan trávi každé zimné prázdniny na horách.“ 
„Načo to zas musíme písať?“ zafrflal si na úvod. 
Nereagujem a diktujem ďalej: „Veľmi rád sa lyžuje.“ 
„A to tam má byť aké y?“ kontruje mi jeho naštvaný hlas. 
Opäť nereagujem a pokračujem ďalej: „V lete si lyže dôkladne pripraví.“ 
„Veď to má robiť na jeseň!“ nevzdáva to „frfloš“.  
Dá niečo aj na záverečnú vetu ☺? 
„Keď napadne prvý sneh, vyrazí na lyžiarske trate.“ 
„A prečo práve lyžiarske? Prečo nie snowboardové???“ 
V tej chvíli sa už na jeho frflaní kosí celá trieda. 
Možno nám chcel náladu pokaziť - ale dosiahol pravý opak. Niekedy je totiž prive-

ľa frflania už ozaj iba na smiech ☺. 
Píše sám život, zaznamenáva Petra Humajová. 
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Príde chlapík do Dopravného podniku 
Bratislava a chce električenku. 
Predavačka sa ho pýta: 
„Chcete to na mesiac?“ 
„Neee, šak po Blave, čo vyzerám jak 
kozmonaut?“ 

☺ 
Chlapík si kupuje šiltovku. Už si ich 
vyskúšal asi dvadsať a stále nič. 
Napokon sa otočí k predavačke: 
„A takú so šiltom dozadu nemáte?“ 

☺ 
Rozprávajú sa dvaja zlodeji: 
„Včera som bol kradnúť u jedného 
advokáta a nedopadlo to dobre.“ 
„Chytil ťa?“ 
„Keby len to! Povedal mi, aby som 
vypadol a naúčtoval si stovku za 
poradenstvo!“ 

☺ 
Chuck Norris vyhral preteky Tour de 
France na stacionárnom bicykli. 

☺ 
Sedí dievčatko na pieskovisku 
a spokojne čosi papká. Okoloidúca pani 
sa ho pýta:  
„Dievčatko, a čože to papkáš?“ 
„Neviem, šamé to šem pliliezlo!“ 

☺ 
„V mojej rodine mám posledná slovo ja. 
Žena vždy povie bude to takto, takto 
a takto... A ja dodám: ‚Áno, bude to 
tak.’“ 

☺ 
Matka vraví synovi: 
„Umy si ruky, kým pôjdeš do školy!“ 
A Jurko na to: 
„A načo? Veď sa nebudem hlásiť!“ 

☺ 
„Ocko? A prečo nášmu dedkovi hovorili 
národný buditeľ?“ 
„Lebo keď išiel z krčmy, zobudil tri 
dediny.“ 

☺ 
Maliarsky majster vraví učňovi: 
„Choď do vedľajšej miestnosti a natri 
okná!“ 
Učeň sa po chvíli vráti a pýta sa: 
„Majster, a mám natrieť aj rámy?“ 

☺ 

Viete, čo je najväčšia opatrnosť? 
Keď slimák brzdí na zákrute. 

☺ 
Naštvaná manželka kričí na muža, ktorý 
prišiel neskoro v noci domov: 
„Ako si to predstavuješ, prísť domov 
napoly spitý?“ 
„Ja za to nemôžem, došli mi peniaze!“ 

☺ 
Muž pozerá televízor a zrazu začne 
kričať: 
„Nechoď tam! Nerob to! Nechoď do 
toho kostola, ty blázon!“ 
„Miláčik, čo pozeráš?“ pýta sa ho 
manželka. 
„Ale, video z našej svadby...“ 

☺ 
U psychológa sedí muž so ženou po 
dvadsiatich rokoch manželstva. Žena sa 
sťažuje na osamelosť, nepochopenie, 
nedostatok lásky... Terapeut ju trpezlivo 
počúva a zrazu vyskočí, pristúpi k nej, 
objíme ju a vášnivo pobozká. Potom sa 
otočí k manželovi a hovorí: 
„Vidíte? Toto potrebuje aspoň trikrát 
týždenne!“ 
Zarazený manžel odvetí: 
„Dobre. V pondelky a stredy vám ju 
sem môžem voziť, ale v piatok chodím 
na ryby.“ 

☺ 
Vo vegetariánskom manželstve volá 
manželka na manžela: 
„Drahý, poď jesť, lebo ti to zvädne!“ 


