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NOVINKY Z RODINKY 
 
2. augusta sa z iniciatívy Petra Petráša 

uskutočnil už 23. rodinný výlet. Takmer 
sedemdesiat účastníkov navštívilo počas neho 
Letisko Sliač, hrad v Slovenskej Ľupči či Donovaly. 
Na výlete nechýbali početné súťaže, ale ani 
piesne v podaní hudobnej skupiny Necpalanka. Tá 
poriadnu zábavu rozprúdila i po návrate do Necpál 
pred pohostinstvom Best Pub, kde počas celého 
leta v piatky hrávala.  

 
11. augusta sa Petra Humajová s piaristami – 

pátrom Marekom Kotrasom a frátrom Petrom 
Valachovičom – vybrala na krátku turistiku. 
Výstup na Bralovú skalu neďaleko Handlovej bol 
síce krátky, ale dosť strmý. Z vrcholu trojica 
pokračovala opačným smerom ako prišla 
a navštívila i dedinku Sklené v Turci.  

 
Od 12. do 14. augusta pobudla Petra Humajová 

u svojej sestry Maťky v Brne. Sestry voľný čas 
využili na návštevu veže a klenotnice Katedrály 
sv. Petra a Pavla, ale vybrali sa i do Lednice, kde 
absolvovali prehliadku miestneho zámku a jeho 
rozľahlého areálu so záhradami, rybníkmi 
a minaretom.  

 
Od 15. do 

17. augusta 
sa v Prievidzi 
konala 
tradičná 
mariánska 
púť. Súčasťou 
jej programu 
pre mládež sa 
vďaka pozvaniu Martiny Humajovej stal i koncert 
hudobnej skupiny 30tri. Necpalanka zas svojou 
hudbou oživila popoludnie nedeľného Farského 
dňa. Púte sa zúčastnili i Katarína a Daniel 
Markovičovci z Ružomberka, spolužiaci Petry 
Humajovej z vysokej školy, ktorí k nej v nedeľu 
pricestovali na návštevu.  

SLOVO NA 
ÚVOD 

 
 

  Nedávno som 
ochorela. 
Musela som 
doma zostať 

celé dva týždne. Keď som sa 
potom vracala do školy, 
nevedela som, čo mám čakať. 
Najmä od svojej novej triedy. 
Potešia sa, že som prišla? 
Alebo sa mojou 
neprítomnosťou skôr vytvorila 
rozpustilá atmosféra, ktorej sa 
moji žiaci len ťažko budú 
chcieť vzdať? 
Odpovede na svoje otázky 

som dostala hneď po svojom 
príchode. Po skončení prvej 
hodiny som kráčala po chodbe, 
keď ma zbadal malý Danko: 
„Pani učiteľka prišla!“ zakričal 
smerom k svojim spolužiakom. 
A zrazu sa smerom ku mne 
rozbehlo osemnásť usmiatych 
tvárí. Obstúpili ma a viac som 
nemohla spraviť ani krok. Už 
ma od seba nepustili ☺.  
Sú tu Vianoce a i k nám Ktosi 

prichádza. Ako bude uvítaný? 
Aké odpovede dostane On na 
svoje otázky? Možno sa 
k Nemu tiež rozbehneme; 
možno nás skôr zamrzí, že 
zdanlivo prichádzame o svoju 
„slobodu“. Nech je to však 
akokoľvek – dajme Mu šancu. 
Možno i učiť nás tomu 
najdôležitejšiemu – láske 
k sebe, láske k blížnemu, láske 
k Nemu. Aj o tom bude toto 
číslo Mane.  

Petra Humajová 
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19. augusta sa sestry Petra a Martina Humajové vydali na cesty smerom na 
Liptov. Najskôr sa zastavili na Starých Horách, kde navštívili Studničku. Potom 
pokračovali smerom do Liptovskej Osady. Tu pozdravili niekoľkých členov rodiny 
Magušinovej (rozhovor s pani Júliou Magušinovou, matkou trinástich detí, sme 
uverejnili vo vianočnej Mani v roku 2012). Konečným cieľom ich cesty sa stali Hybe 
a rodina Suranová. Majka Suranová je spolužiačkou Petry Humajovej z vysokej školy 
a teší sa už z dvoch krásnych detí. V obci, v ktorej v súčasnosti žije, predstavila 
svojim návštevníčkam unikátny jav – orloj, ktorý si na dvore zostavil hodinársky 
majster Ján Pavella.  

 
22. augusta sa trojica pútnikov – piaristi páter Ján Hríb a fráter 

Peter Šimkovič i Petra Humajová vydali na svoju tradičnú pešiu 
púť z Blatnice na Staré Hory. Počas svojho putovania okrem 
obdivovania krás prírody nezabudli ani na modlitbu či sv. omšu. 
Vyzdvihnúť autom ich po celodennom pešom putovaní prišli Evka 
a Jozef Humajovci.  

 
24. septembra sa pri príležitosti sviatku sv. apoštola 

Bartolomeja, patróna prievidzskej farnosti, na pozvanie pána 
dekana Vladimíra Slováka konal na fare slávnostný obed pre 
členov redakcie časopisu Bartolomej a ich rodiny. Medzi 
pozvanými hosťami bola i Petra Humajová.  

 
Od 28. augusta do 1. septembra 2014 sa v Ružomberku po niekoľkoročnej 

prestávke uskutočnil Letný žurnalistický seminár Spoločenstva katolíckych 
žurnalistov Network Slovakia. Okrem Petry Humajovej, ktorá pracovala v štylistickej, 
marketingovej a PR sekcii, sa ho po prvý raz zúčastnila i Martina Humajová. Tá sa 
venovala foteniu.  

 
Od septembra navštevuje Vanesska Weissabelová ZUŠ v Handlovej. Chodí na 

hodiny klavíra a sólového spevu.  
 
8. septembra sa mladí z farského kostola spolu s pánom kaplánom Dušanom 

Rončákom zišli u Humajovcov, aby si zahrali spoločenské hry. Všetci sa dobre 
zabavili a rozišli sa až v neskorých večerných hodinách.  

 
9. septembra sa v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi uskutočnila Kajúcna 

tryzna, cieľom ktorej bolo prosiť o odpustenie za zlo spáchané na Židoch v našom 
regióne počas druhej svetovej vojny. Podujatie zorganizovali mladí ľudia zo 
Spoločenstva Piar pôsobiacom pri piaristickom kostole v Prievidzi a aktívne sa na 
ňom podieľal i Milan Petráš. V rámci programu čítal mená Židov z Prievidze a okolia, 
ktorí prišli v tomto období o život. V jeho podaní zazneli aj úryvky knihy Jozefa 
Špitzera Nechcel som byť žid. Podujatia sa zúčastnila i Petra Humajová.  
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12. septembra oslavovala kolegyňa Evky Humajovej Anna Gerhátová svoje 50. 
narodeniny. Kolektív novorodeneckého oddelenia si pri tejto príležitosti posedel 
v pohostinstve U Floriána.  

 
V stredu 17. septembra sa Filomena 

Petrášová dožila svojich 80. narodenín. 
Oslavovať však začala už deň predtým, 
kedy ju nečakane navštívila jedna 
z najstarších obyvateliek Necpál Paulína 
Huliaková. V deň narodenín bola za ňu 
odslúžená sv. omša v kostole u piaristov, 
po ktorej Filka celé doobedie oslavovala so 
svojimi priateľkami z kostola a celé 
poobedie so súrodencami, švagrovcami 
a svatovcami. Oslavy pokračovali vo štvrtok 
so svatkou Božkou Humajovou z Brezian 
a v sobotu v pohostinstve U Floriána s deťmi a ich rodinami. Všetko to 24. 
septembra zakľúčil Fanklub Necpalanky, ktorý Filku Petrášovú slávnostne prijal za 
Čestného člena Fanklubu a zároveň ju ako prvú uviedol do Siene slávy. Obdaroval ju 
taktiež limitovanou edíciou vanilkového cukru s jej portrétom a receptom na 
Vianočku priateľstva podľa Filky.  

 
  V priebehu septembra si obyvatelia Necpál 
opravili kaplnku. Z našej rodiny sa na opravách 
podieľal najmä Kamil Petráš, ktorý mal na 
starosti maliarske práce, a Milan Petráš, ktorý 
opravu ako jeden z členov farskej rady inicioval 
a pomáhal i pri stavbe lešenia.  
 
  1. októbra navštívila 8.B zo ZŠ Koš už po 
druhýkrát piaristický kostol v Prievidzi. Najskôr 
absolvovali didaktickú hru zameranú na 

poznávanie sôch a obrazov, ktorú im pripravila ich vyučujúca Petra Humajová. 
Potom sa pod vedením pátra Mareka Kotrasa vybrali do veže kostola.  

 
2. októbra oslávil Marek Šutinský svoje 

prvé narodeniny. Zablahoželať mu k nim 
prišla celá najbližšia rodina. Jeho otec Martin 
Šutinský si na jeseň kúpil novú štvorkolku 
Yamaha Grizly 700. Spolu so synom Maťkom 
sú už na jazdu na štvorkolkách plne  
vystrojení a jazdia na lúkach okolo 
Nitrianskeho Rudna. 
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12. októbra sa členovia prievidzskej farskej rady (medzi nimi i Milan Petráš a Petra 
Humajová) zúčastnili oslavy 50. narodenín pána dekana Vladimíra Slováka. Oslava 
sa uskutočnila neďaleko Detvy, na chalupe pána dekana. Šoféra členom farskej 
rady so svojím deväťmiestnym autom robil Peter Petráš.  

 
  23. októbra sa pánu dekanovi Vladimírovi 
Slovákovi po necpalsky – čiže z ničoho nič – vybrali 
zagratulovať i členovia Fanklubu Necpalanky. 
Prekvapili ho na fare, kam si aj sami priniesli 
pohostenie. Počas príjemného posedenia bol pán 
dekan slávnostne prijatý za Čestného člena 
Fanklubu.  
 

25. októbra sa Milan Petráš na chvíľu aspoň čiastočne vrátil k svojmu 
niekdajšiemu povolaniu rušňovodiča a zobral pátra Mareka Kotrasa a Petru 
Humajovú na jazdu nákladným vlakom z Novák do Hornej Štubne a späť. Vlak síce 
viedol skúsený rušňovodič, ktorý mal práve službu, ale na chvíľu ho vystriedal 
i páter Marek či samotný ujo Milan.  

 
28. októbra sa Martina Humajová zúčastnila koncertu Jamesa Blunta, ktorý sa 

konal v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Z jeho vystúpenia mala veľký 
zážitok. 

 
Od 30. do 31. októbra pobudla Petra Humajová so svojimi niekdajšími spoločníkmi 

na ceste do Slovinska, pátrom Jánom Hríbom a Palich Schmidtom, na krátkom 
pobyte – tentoraz v Turci. Navštívili spolu Mošovce, Blatnicu, Sebeslavce, Havranovo 
a Gaderskú dolinu, ale i Martinské hole a kostolík v Socovciach. 

 
Od 3. do 10. novembra pobudol Jozef Humaj vo Chvojnici. Bol tu na rekondičnom 

pobyte, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci Nováckych chemických závodov každé 
dva roky.  

 
  Počas jesene sa Alenka a Milan Humajoví pustili 
do prerábania domu. Vynovovali svoju kúpeľňu 
a záchod a vďaka tomu bol celý dom hore 
nohami.  
 
  5. novembra sa Maťko Šutinský po prvý raz 
zúčastnil detskej svätej omše v Nitrianskom 
Rudne. V kostole hneď „zahviezdil“, keď po výzve 
pána farára, aby zaspieval nejakú pesničku, spustil 
„Kom, kom, kominár...“. Na omši 26. novembra 

zas prezradil, čo by chcel dostať od Ježiška na Vianoce. Zaželal si žeriav ☺.  



6. novembra si Filip Petráš v rámci akcie Talenty Prievidze a Richard Rikkon zahral 
v Dome kultúry v Prievidzi spolu s týmto výnimočným umelcom. V ich podaní odznel 
Koncert a-mol od Antonia Vivaldiho.  

 
  V novembri vyšla brožúra Mestské opevnenie 
Modra, na vydaní ktorej sa podieľal kolektív 
architektov, pamiatkarov a historikov. Vizualizácie 
a schémy do tejto publikácie pripravila Silvia 
Petrášová. Tá sa postarala i o grafickú úpravu. 
Jazykovú úpravu dostala na starosti Petra 
Humajová.  
 
  15. novembra sa na Slovensku konali komunálne 
voľby, v ktorých sa o hlas občanov uchádzali 
i dvaja členovia našej rodiny. Milan Petráš 

kandidoval za poslanca do mestského zastupiteľstva a Peter Chudý st. na post 
starostu obce Nedožery-Brezany. Milan skončil v silnej konkurencii kandidátov 
svojho volebného obvodu na pozícii štvrtého náhradníka, Peter ako druhý z troch 
kandidátov.  

 
Vo štvrtok 20. novembra nás navždy opustil Jozef Mečiar. Rodina sa s ním prišla 

rozlúčiť v pondelok, 24. novembra. Zádušná sv. omša bol odslúžená u piaristov 27. 
novembra. 

 

25. novembra koncertovala v Prievidzi Simona Martausová. Na jej koncert sa do 
priestorov bývalého Kina Baník (dnes Art Point) vybrali i Eva a Petra Humajové.  

 

Od 30. novembra má rodina Weissabelová viac členov. Pribudol im totiž pes Goro, 
slovenský čuvač. Ten už doma privítal i malého Roderika, ktorý v decembri úspešne 
zvládol posledný týždeň v nemocnici a teraz sa zostáva liečiť doma. Otec Roderik 
zas slávi úspechy so svojou hudobnou formáciou DUO Band, ktorá vydala už aj prvé 
CD – Na ľudovú nôtu.  

 

  5. decembra poctila rodinu Šutinských v Rudne, rodinu Pálešových v Kanianke 
a Filku Petrášovú v Necpaloch nezvyčajná návšteva. Anjel, čert a Mikuláš priniesli so 
sebou nielen Knihu hriechov, ale i sladké darčeky. Erika, Silvia a Peter Petrášovci 
boli tak zamaskovaní, že ich vnúčik Martinko ledva spoznal.  

 

  8. decembra sa Filip Petráš zúčastnil krajského kola recitačnej súťaže ...a Slovo 
bolo u Boha, v ktorom zvíťazil. Postupuje tak do celoslovenského kola, ktoré sa 
bude konať v marci budúceho roka. 

 

17. decembra obhájila Silvia Petrášová svoju dizertačnú prácu Tvorivosť v procese 
prezentácie architektonického dedičstva. Získala tak titul PhD. v študijnom 
programe obnova architektonického dedičstva na Fakulte architektúry Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave.  

Petra Humajová 
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SMIECH JE KREATÍVNY 
 

...a Pavol Danko (36) sa rád smeje. Tento umelec, tanečník, režisér, moderátor 
a najmä šíriteľ dobrej nálady nachádza kreativitu všade. I v takej neobyčajne - 
obyčajnej veci, akou je ľudský smiech. Vysoký postavou, hlboký duchom, široký 
srdcom. Že ho ešte nepoznáte? Mali by ste to napraviť ☺.  
 

  Sledujúc tvoj život plný aktivít, povedala by som, že slovo 
„stereotyp“ v ňom ani neexistuje. Bolo takým i tvoje detstvo? 
  Ja si vážne nepamätám, že by som sa niekedy nudil. V detstve som 
bol veľa a často vonku. S chalanmi, na bicykli... Učenie mi išlo dobre, 
mal som veľa času, ale vždy som ho vedel naplniť. A pomerne skoro 
ma začalo fascinovať umenie. Mal som bábkové divadlo namiesto 
angličákov...  
  Áno, umenie... Pritom si vyštudoval chémiu. Čo majú tieto 
dve veci spoločné?  
  Chémiu som jedenásť rokov veľmi rád učil. Spoločné s umením má 
práve to tvorivé napätie, ako nejakú tému spracovať, uchopiť 
a podať ďalej, aby bola pre adresáta, diváka, poslucháča alebo žiaka 

atraktívna. Rád som využíval bizarné pomôcky. Žiaci ma poznali ako toho, čo lezie na rebrík, 
krúti kolesom alebo hádže šípky ☺. 
Počas jedného ročníka festivalu Verím Pane si svoju tanečnú dielňu trénoval 

v tričku s nápisom „Ticho!“ Nosil si podobné tričká aj v škole ☺?  
To tričko bolo z jednej školskej akcie. Išlo o multidisciplinárne olympijské hry medzi 

triedami. Okrem športov sa súťažilo aj v umeleckých disciplínach. Mal som možnosť spoznať 
mnohé talenty a umelecky s nimi pracovať.  
Ale odpoveď na tvoju otázku – mám rád tvorivosť. Aj v obliekaní. A myslím, že študenti ju 

vedeli oceniť...  
Všetko, čoho sa chytíš, je naozaj vrcholne kreatívne. Už si spomínal tie bizarné 

vyučovacie pomôcky... Kreatívne teda boli i tvoje vyučovacie hodiny?  
Zrejme nie všetky, ale mal som pravidlo – musí to baviť mňa aj žiakov. Aj v chémii sú témy, 

ktoré pre mňa samého nie sú veľmi „atraktívne“. O to viac ma to „hecovalo“ vymyslieť niečo 
akčné a zapamätateľné.  
A druhé pravidlo – smiech. Rád som žartoval a rád sa smejem dodnes. V dnešnej 

negativistickej dobe je aj takýto postoj kreatívny. 
S tvojím menom sa už neodlučiteľne spája Tanečné divadlo ATak. Ako čosi také 

vzniklo?  
Koľko priestoru mám na túto odpoveď ☺?  
Aspoň v skratke: 
Rok 1998 – túžba ponúknuť študákom jedného gympla čosi nové, prvá inscenácia, prvé 

zájazdy, prvé publikum. 
Rok 2014 – úplne vymenená partia, tentokrát už nielen Bratislavčania, ale mladí z celého 

Slovenska, vyše 500 vystúpení, 19 inscenácií, aktuálne je v príprave jubilejná dvadsiata. 
Pôvodný ATak sa zmenil na rodičov a zahraničných priateľov, ten súčasný má členov už 
z troch konkurzov.  
Má vaše divadlo vôbec na Slovensku obdobu?  
Viem, že na Slovensku existuje mnoho mladých telies, väčšinou divadelných. Je aj veľa 

tanečných súborov. Ale zrejme sme v niečom „špeci“ v kresťanskom teritóriu. 
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Čo musí ovládať človek, ktorý sa chce stať súčasťou vášho divadla? A aké 
danosti by mal mať, naopak, divák, ktorý chce vaše predstavenie sledovať? 
Človek, ktorý by sa chcel stať súčasťou nášho divadla, by mal mať túžbu prinášať Boha aj 

na javisku, mal by vedieť tancovať a hrať, nemal by sa hanbiť, nemal by mať strach z ľudí, 
z cestovania, z potenia a driny... A divák by mal byť trpezlivý a plný túžby objavovať čaro 
symbolov a reči tela. 
Začínali ste pred šestnástimi rokmi predstavením Golgota. Teraz ste sa 

k tematike krížovej cesty vrátili v predstavení Ecce Homo. Viera vyjadrená 
tancom. Dá sa to? 
Áno. Robíme to už sedemnásty rok ☺. 
Ľudia ťa v súčasnosti poznajú najmä ako moderátora TV LUX. Čím je pre teba 

zaujímavé toto povolanie?  
Je to ďalšia možnosť mojej najväčšej vášne, ktorú som už spomínal. Túžba zaujímavo 

odovzdať silné a krásne posolstvo aj cez obrazovky a prostredníctvom zaujímavých hostí 
a tém. Je krásne stretať neznámych ľudí po Slovensku, ktorí sa prihovoria a poďakujú... 
Podieľaš sa i na organizovaní rôznych mládežníckych akcií – R13 v Ružomberku, 

7BOLESTNÁ v Šaštíne... Najbližšie sa pod tvojou režisérskou taktovkou bude 
konať Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade na prelome júla a augusta 
2015. Prečo by si naň mladým odporúčal prísť?  
Národné stretnutie mládeže je unikátna príležitosť zažiť na vlastnej koži, že Cirkev je živá 

a že byť kresťanom je super! Popri mnohých festivaloch a stretnutiach v diecézach je P15 
v niečom „špeci“. Nejde o to, kto bude účinkovať a kto prednášať... Ide o komplexnú 
myšlienku ukrytú v každom detaile. Od loga až po štólu na krku kňazov. Od výberu piesní na 
omšu až po dekorácie na umelecké čísla v katechézach. Je to možnosť spoznať kňazov, 
rehoľníkov aj biskupov v iných súvislostiach... Je to moja srdcovka... ☺ 
Redaktor, moderátor, režisér, tanečník, učiteľ, cestovateľ, aranžér... Existuje 

popri tomto všetkom i čas na nejaký súkromný život Paľa Danku? Čo je v ňom pre 
teba najdôležitejšie? 
Ticho. To je najdôležitejšie a musím si ho veľmi strážiť. Niekedy túžim stratiť sa a začítať sa 

do kníh, na ktoré nemám čas. Niekedy sa túžim ukryť v cudzom meste, v prírode alebo na 
dobrom divadelnom predstavení... A momentálne túžim, aby tento rozhovor už skončil ☺. 
Áno, už končí, nasleduje posledná otázka ☺. Pomaly od októbra sa na nás sypú 

slogany pripomínajúce príchod Vianoc – a najmä to, že by sme pred nimi nemali 
zabudnúť výhodne nakúpiť. Keby si mal tú možnosť, akým spôsobom by si 
spropagoval Vianoce ty? 
V slove Vianoce je krytá NOC. Nie nadarmo je aj v „skoroužodrhovačke“ Tichá noc. V tichu 

a tme prichádza svetlo a Boží výkrik lásky.  
Stačí? 
Stačí ☺.  

Za rozhovor ďakuje 
Petra Humajová 

 

Pavol Danko (36) – mladý muž poznačený diagnózou tvorivosti. Rád sa hrá so slovami, 
s divákmi aj s vlastnými gestami a pohybmi. Vyštudovaný učiteľ chémie a matematiky 
s jedenásťročnou praxou na prestížnom bratislavskom gymnáziu. Moderátor, redaktor 
a dramaturg Televízie LUX, v ktorej pôsobí od jej počiatku. Zakladateľ, tanečník a režisér 
Tanečného divadla ATak, s ktorým atakuje už Sedemnásty rok. A v neposlednom rade živel, 
ktorému horí srdce pre mladých v Cirkvi. Tam spája svoje umelecké, moderátorské a učiteľské 
schopnosti najradšej. 
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TRAJA RUŠŇOVODIČI – A JA 
 
Keby mi niekto niekedy povedal, že sa raz budem viezť v rušni nákladného 

vlaku s viac ako 800 tonami rôzneho materiálu, a že mi pri tom spoločnosť 
budú robiť až traja rušňovodiči – jeden aktívny, druhý pasívny a tretí v 
zácviku – asi by som tomu sotva uverila. Ale... Stalo sa. Na revanš mám vraj 
o tom napísať. 

 
Všetko to začalo už dávno pred hektickým sobotným ránom 

dňa 25. októbra 2014... Páter Marek nosil „vlakový nápad“ 
v hlave minimálne rok. A nášmu ujovi Milanovi sa ten nápad 
veľmi pozdával. Takže keď sme napokon pred odchodom vlaku 
sedeli u neho v kancelárii, všetko už bolo dávno zariadené. Celý 
týždeň v spolupráci jeho dvoch strojmajstrov sa zabezpečovala 
prevádzka tak, aby sa práve nám ušla jazda v odhlučnených 
rušňoch po generálnej oprave, no zároveň priam historických 
raritách. Vyrobené boli totiž v 60-tych rokoch minulého storočia.  

 
Nástup! 
Netušila som, že rušňovodič musí do rušňa vyliezť tak vysoko. 

Oproti bežným nastupovaniam do osobných vlakov sme tu veru 
museli prekonať pomerne značný výškový rozdiel. Následne 
sme sa prešli po rušni a ujo Milan nám poukazoval všetky tie ženám na hony vzdialené 
veci, za znalosť ktorých mužov vždy obdivujú – teda (jazykom ženy povedané) kadejaké 
trúbky, kolieska, hadice a rúrky, vďaka ktorým sa deje ten zázrak, že vlak ide ☺. 
Rušňovodič Ľuboš,   zrelý muž s pracovitými rukami a dokonalou znalosťou 
problematiky, nás zas zasvätil do tajov rôznych gombíkov, páčok a volantov, 
prostredníctvom ktorých prebieha riadenie rušňa a tým vlastne celého vlaku.   

Rušne sme naštartovali približne pol hodinu pred jazdou. Kým sme s pátrom Marekom 
študovali kadejaké papiere (odborne vlakovú dokumentáciu) so zoznamami toho, čo 
vezieme (nie, nebolo to žiadne typické uhlie, ale skôr rôzne chemické látky či odpad 
z elektrární znečisťujúci životné prostredie), zohratý tím železničiarov uskutočňoval 
bežné kontroly – či sú v poriadku brzdy a či pred jazdou netreba čosi doladiť.  

 
Smer Horná Štubňa 
Aj nákladný vlak má svoj cestovný poriadok. Ako nám prezradil ujo Milan, ten náš mal 

číslo Pn 68 321, vážil 826 ton a bol ťahaný dvoma rušňami série 751. Keď nadišiel čas 
odchodu, vydali sme sa na cestu zo zriaďovacej stanice Nováky do Hornej Štubne. Ako 
znalci regiónu sme sa už vopred tešili, pretože nás lákala vidina viacerých tunelov. 

„Na čo slúži toto tlačidlo?“ začal s prieskumnými otázkami páter Marek.  
„To je tlačidlo bdelosti. Musím ho v krátkych časových intervaloch, vždy, keď zhasne 

toto modré svetlo, opakovane stláčať,“ ochotne vysvetľuje Ľuboš. „Ak tlačidlo nestlačím, 
vlak sa sám automaticky zabrzdí.“  

Páter Marek chápavo prikyvuje a vzápätí dostáva pokyn od uja Milana: „Marek, ty to 
všetko zvlášť pozorne počúvaj, lebo o chvíľu budeš sedieť za kontrolérom rušňa!“  
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Na pátrov šokovaný pohľad odpovedal iba smiech a onedlho už Marek sedí na mieste 
rušňovodiča. Viac ako 800 tonový náklad pokračuje v ceste ďalej pod jeho velením.  

„Pri riadení netreba nič robiť? Napríklad ani starať sa o výhybky na koľajniciach?“ 
„Nie, to rušňovodič neriadi. Musíš len sledovať cestu, stláčať tlačidlo bdelosti a podľa 

potreby meniť rýchlosť týmto volantom. No skús, tu to môžeš dať na päťdesiat.“  
Marek sa rýchlo učí, a tak ideme ako nič ☺.  
V Chrenovci ho čaká nová „vedná disciplína“ – trúbenie. Rušňovodič Ľuboš Mareka 

upozorňuje na blízke chodníky či priecestia, kde je potrebné dať zvukovo najavo, že sa blíži 
vlak. 

„Aha, paparazzi!“ ukazuje Ľubo. A ozaj! Na neďalekej lúke stojí skupina turistov, fotí 
vlak a nadšene máva.  

„Vždy nejakých po ceste stretnem,“ hovorí Ľubo. Na začudovanú otázku, čo ich už len 
môže zaujímať na nákladnom vlaku, znie odpoveď: „Práve on! Títo mali auto značky 
Nitra, ale chodia sem aj ľudia z Nemecka, Čiech – len aby si náš rušeň odfotili. Poznajú 
časy prejazdov niekedy lepšie ako my sami!“  

 

  Blížia sa tunely 
  Páter Marek je ešte stále v role rušňovodiča 
v zácviku, keď sa pred nami objavuje prvý tunel. 
„Zatrúb, keď doň budeme vchádzať. Ešte, ešte!“ 
A tak Marek trúbi. A trúbi tunelom, dokonca aj 
počas celej cesty ním. Tak zanietene, až zabudne 
na tlačidlo a modré svetielko... A vlak zrazu 
zastane.  
  Ľuboš hneď pochopí situáciu a chopí sa iniciatívy. 
Vlak opäť uvedie do pohybu  – našťastie je na 

tomto mieste relatívna rovina. A pátra Mareka zacvičuje do nových skutočností. „Tu 
môžeš pokračovať, keď zasvieti biela. Tu sa musíš pozerať, či nás vypravia...“  

  Nie je to až také jednoduché, viesť rušeň a mať o všetkom prehľad...  
Najdlhší tunel trasy sa zdá byť spočiatku krátky. Zahneme za rok a už vidíme východ... 

Ale zdanie klame. Nie a nie sa k východu priblížiť. Tri kilometre sa nedajú prekonať 
v mihu sekundy...  

Po vyjdení z tunela sa už čoraz viac blíži náš cieľ. Zanedlho nás vítajú hornoštubnianski 
železničiari a posúvajú si nás koľajami kade-tade. V záverečnej fáze preberáme nové 
papiere a nové vagóny. To, čo sme priviezli, nechávame tam. Prvá časť úlohy je 
splnená.  

 

Cesta späť ubieha rýchlo. Na chvíľu si – síce len kvôli fotkám, ale predsa – sadám za 
„železničiarske kormidlo“ i ja. A potom - po pätnástich rokoch - riadi ujo Milan. Ide mu 
to ako po masle.  

„Mám túto robotu rád, nevymenil by som ju za žiadnu inú,“ hovorí Ľubo. Veríme mu. 
Keď vystupujeme z rušňa v Prievidzi, ešte raz mu - stále oblečení v oranžových vestách 
– zamávame na pozdrav.  

Nie je nič krajšie ako vidieť človeka, ktorý má svoje povolanie rád. A len máločo je 
zábavnejšie ako voziť sa s troma rušňovodičmi v rušni. Najmä keď ste žena, ktorá tomu 
houby rozumie ☺.  

Petra Humajová 
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MILOVAŤ ZNAMENÁ POVEDAŤ: „TY NEZOMRIEŠ!“ 
 

Počas vianočných sviatkov nám akosi viac prichádzajú na um tí, ktorí 
nás už opustili, ktorí boli súčasťou nášho života a ktorých sme mali tak 
radi. Práve oni boli pre nás neoddeliteľnou súčasťou Vianoc... No my ich 
už teraz musíme sláviť bez nich. 

 

Prednedávnom nás navždy opustil starkin brat ujo Jojo. Hrdina môjho detstva. 
Chodieval totiž na traktore, a to už bolo niečo! Dobre si pamätám, ako som sa 
kedysi s bázňou približovala k tomuto veľkému stroju, ktorý on tak poľahky riadil. 
A keď ma raz spolu so sesternicami odviezol vo vlečke na Kúty, to bol zážitok! Asi to 
bolo zakázané, lebo odvtedy to nikdy viac nespravil ☺.  

I on k nám každoročne počas Vianoc chodieval na návštevu. Jeho sestra Filka totiž 
oslavovala meniny. Keď sme po prvý raz mali vonku na tujach blikajúce svetielka, 
po otvorení dverí vtipne poznamenal: „A čo, vari sedíme na dvore?“ Bývalo to tak 
zvykom v lete na Petra – Pavla, kedy oslavoval meniny zase môj starký.  

 

Starký 
Stratili sa už veru mnohé tvárí, ktoré boli súčasťou mojich Vianoc... Pred dvoma 

rokmi odišiel náš starký, ktorý je s našimi Vianocami priam neodmysliteľne spätý. 
Nikdy sa nejako extra nepodieľal na zdobení vianočného stromčeka. No keď sme ho 
zavolali výsledok zhodnotiť, vždy nadšene 
spustil: 
 

„Krásny si, oj, krásny, stromček náš! 
Nikto, nikto neporáta, 
koľko jabĺk, fíg, orieškov máš zo zlata. 
Ligoceš sa v svetle sviečok 
ako poklad pohádkový. 
Že ťa máme, stromček krásny, 
ďakujeme Ježiškovi!“ 

 

Dodnes má odložený jeho „betlehemček“, 
ktorý mi v garáži zhlobil z dreva, keď som sa mu posťažovala, že si nemám kam 
uložiť svoje fosforové postavičky. A pamätám si, ako obetavo chodieval do hory 
hľadať vhodný kúsok borovice, ktorý by nám, deťom, mohol v detskej izbe poslúžiť 
ako malý vianočný stromček.  

Súčasťou našich štedrovečerných nálad boli vždy i jeho krásne vinše: 
 

„Vinšujem vám v tieto slávne sviatky, Krista Pána narodenie, aby vám dal Pán Boh 
zdravie, šťastie, hojné Božské požehnanie a po smrti duševné spasenie. Pochválený 
buď Ježiš Kristus!“  

 

Po týchto slovách vzal do rúk vetvičku z jedličky a posvätil stromček. Až potom 
sme si mohli pripiť a začať jesť ☺. 

 

Pamätná koleda 
My ako deti sme však mali veľký zážitok najmä z toho, keď starký po rokoch  
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„mlčania“ vytiahol zo svojho tajného repertoára koledu s veľmi nezvyčajným 
textom: 
 

„Poďme do Betlema, budeme tam hrať, 
malému Ježišku muziku držať. 
Tidli, tidli na organe, hino leží Jožo v jame, 
Ondrej s basou padou, krk jej vyvaľou. 
A Miško s cimbalom tam ho privaľou. 

 
Ešte vypijeme hoľdu v komore. 
Tak sa oni docecali, až do jamy popadali. 
Ondrej s basou padol, krk jej vyvaľou. 
A Miško s cimbalom tam ho privaľou.“ 

 

„Mená sa menili podľa toho, kto v dome býval,“ vysvetľoval nám vždy starký. 
A my sme sa jeho novú pesničku s radosťou rýchlo naučili. Nebola síce dvakrát 
zbožná... Ale skrývala v sebe kus toho, čo bolo vždy prítomné i v našom starkom – 
nenápadné šibalstvo a potmehúdsky úsmev. Radosť zo života – takého, aký je ☺.  

 

  Ujo Lojzo a teta Marienka 
  To však nebýval koniec nášho „vianočného 
programu“. Po rozbalení darčekov totiž 
nasledoval jeho ďalší stabilný bod. „Veď sme 
si mohli dušu vyspievať!“ volali vždy 
nešťastne teta Marienka s ujom Lojzkom, 
starkini súrodenci, ktorí nemali vlastné rodiny, 
a tak obetovali svoj život iným. Chodievali 
k nám pravidelne koledovať.  
  Aj napriek ich mocným hlasom to často 
skončilo tak, že po piatej slohe Tichej noci a 
ďalších dvoch koledách boli nútení zazvoniť 

☺. Rozjarení vianočnou náladou, málokedy sme ich vo vnútri počuli. Vždy sme sa 
však tešili, keď počas najkrajších sviatkov roka zavítali práve k nám. 

 

Tomáš Halík v jednej zo svojich kníh hovorí, že smrťou milovaných ľudí odchádza 
na druhý svet vždy i časť nás. Že nezomierame naraz, ale sťahujeme sa tam 
postupne, spolu s tými, ktorých nám Pán do života dal a ktorých sme mali radi: 
„Ešte žijem, ale tým, čo som prežil s tým, ktorý ma predišiel na večnosť, už som vo 
večnosti. Tým, že starnem a moji priatelia odchádzajú, sa môj život neochudobňuje, 
ale pomaly, kúsok za kúskom, sťahuje do tej dimenzie, ktorá život rozhojňuje 
a obohacuje o rozmer nepomíňajúceho.“ 

 

„Milovať, to znamená povedať milovanému: Ty nezomrieš,“ hovorí i Gabriel 
Marcel. Mám pocit, že veľká časť zo mňa už bude tento rok oslavovať v nebi.  

 

Moji drahí, i Vám tam hore prajem šťastné a veselé! 
 

Peťka 
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DEDKO JOZEF MEČIAR 
 

(21.01.1939 -  20.11.2014) 
 

Mnohí z nás si kladú otázku „Keby som teraz odišiel, čo by som po sebe 
zanechal?  Veľa majetkov, peniaze, spôsob života ako ponaučenie pre 
druhých, odmakanú robotu, hŕbu dobrých skutkov?“ Výber z toho 
najlepšieho som poznal v jednej osobe. Túto osobu sme poznali najmä 
pod dvomi menami - Dedo a Jožko. Rád by som Vám nášho Dedka 
predstavil.  

 

Pri Dedkovi nebola núdza o zábavu, pocit lásky alebo 
trošku pokarhania. Porozprávam Vám o vtipných 
zážitkoch s Dedkom.  

Dcéra Janka s Dedkom vykladali veci z košíka na 
pokladničný pult. Janka tovar trochu posunula a 
Dedko hneď na to: „Janka, ale veď to nemusíš 
posúvať, ono sa ti to posunie samo!“ Samozrejme, že 
ona to vedela, ale Dedko - ako inak – jej chcel 
pomôcť.   

Jeho veta,  na ktorú si každý rád zaspomína, znela: 
„Nechaj tak, babinka uprace.“ Alebo keď si niekto 
urobil nejaký fľak na oblečení či na obruse, riešenie 
bolo vždy poruke: „ Áááále, to sa vystrihne.“ 

Boli dni, keď som bol ráno doma. Vtedy sa často – krátko po príchode autobusu - 
otvorili vchodové dvere a ja som už vedel, čo bude nasledovať: „Anička, už som tu!“  
Po tejto vete Dedko prešiel do kuchyne a na rad prišli raňajky, pretože v pravej ruke 
mal Dedo zavesené vrecúško s čerstvými pagáčmi. Potom vždy nasledovalo 
majstrovanie. Nechápem, ako si Dedo dokázal stále nachádzať nejakú robotu. Či už 
cez zimu odhádzať sneh, alebo inokedy zas robiť niečo s drevom... Častokrát to bol 
nejaký stroj, čo bolo potrebné spojazdniť... Ale vždy sa čosi našlo. 

Pre mňa sú nezabudnuteľnými i prechádzky po celej Prievidzi. Odmalička boli 
našou tradíciou. Ktovie, možno aj preto mi toto naše mestečko tak veľmi prirástlo k 
srdcu.  

Mňa Dedko volal šútovský dedo. Ale ja by som rád bol takým Dedom, akým bol 
on. Človekom s veľkým srdcom, ktorý by mal byť vzorom pre nás všetkých! 

Dedko bol priam neuveriteľným pracantom, ktorý nepoznal slová ako: nedá sa, 
neurobím, neviem alebo nie. Keď dokončil svoju robotu, od radosti žiaril viac ako 
slniečko. Rozkrájal by sa pre všetkých. V každom dome nechal kus zo seba samého. 
V každom členovi rodiny zanechal niečo, čo zostane v nás navždy. Niečo, čo si 
budeme celý život pripomínať. 

Blaise Pascal povedal: „Aby sme mohli ohodnotiť cnosti človeka, netreba sa naňho 
pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote.“  Mám pocit, akoby pri 
tom myslel práve na nášho Dedka.  

 

Vnuk Adrián Mečiar, 13 rokov 
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TAJNIČKA 
„Na Bohu sa mi páči to, že svoju štedrosť ... (tajnička).“ 

                                                                                     (Pavel Kosorin) 

 

 

 

1. Mesto, kde sa uskutočnil letný žurnalistický seminár – usušená tráva. 
2. Krstné meno súčasného prievidzského dekana – priezvisko anglického speváka, 

ktorý mal v októbri koncert v Bratislave. 
3. Mesiac, v ktorom sa uskutočnil rodinný výlet. – Kde býva rodina Pálešová? 
4. Blízko ktorého mesta sa nachádza Bralová skala? – Priezvisko známeho 

klaviristu, s ktorým koncertoval Filip Petráš. 
5. Koľko rokov má Filka Petrášová? – Meno psa Weissabelovcov. 
6. Meno našej rodinnej kapely. –  V škole ktorej dediny pracuje Peťka Humajová? 
7. Krstné meno speváčky Martausovej. – Kde bol Jožko Humaj na rekondičnom 

pobyte? 
8. Ako sa volá svätý, ktorý je patrónom prievidzskej farnosti? – Názov liptovskej 

dedinky, kde sa nachádza Orloj. 
9. Čo sa opravovalo v Necpaloch? – Na aký hudobný nástroj sa učí hrať Vanesska 

Weissabelová? 
10. Dopravný prostriedok, ktorý jazdí na koľajniciach – ročné obdobie. 

 
Maťka Humajová 

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

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1. 9 5 20

2. 12 13

3. 1 9 15

4. 16 17 1

5. 2 18 4

6. 22 21

7. 7 1 0

8. 6 11

9. 3 8

10.
23 14
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OSEMSMEROVKA 
 

Mami, ja by som chcela na Vianoce psa.“ 
„Nevymýšľaj! Bude ... (osemsmerovka 5, 3, 5, 3 písmen).“ 

AFRIKA, ALMARA, AŇA, BOBOR, BONUS, BOROVICA, BUBLANINA, ČÍNA, ČLENOK, 
DEMONTÁŽ, DIVADLO, DOSKOČISKO, DÔVERNÍK, DRAMATIČKA, ELÉV, FARÁR, 
HOLUBNÍK, HORÁR, HOROLEZEC, HRABAČKA, HRADISKO, HRDINA, HRDLIČKA, 
KABÁT, KOLIBA, KÔŇ, KÔPOČKA, KÔSTKOVICA, KOTVA, KOZLIATKO, KOŽKÁR, 
KRÁĽOVSTVO, KRÁM, KRAVA, KRIEDA, KRYTINA, LETÁK, LIEVIK, MALIAR, 
MOTYKA, NAĎA, NEHA, NÍŽINA, NOVINY, NOŽE, OČARUJÚCI, OLIVA, ORAŤ, 
OVCE, OVOS, PARÁDA, PEŇ, PRIEVAN, POKRÝVAČ, RADIÁTOR, RAKETA, 
REBEKA,REVÍR, RIADY, RIASA, RIZOTO, RÓBERT, ROĽA, ROZPRÁVKA, 
ROZVODŇA, RUMUNSKO, RYBNÍK, OCIEĽKA, OSPRAVEDLNENKA, SPRIAZNENEC, 
TIEŇ, TRAŤ, TRÁVA, UKAZOVADLO, UMÝVADLO, URBAN, TKÁČKA, VÁBIŤ, VAŇA, 
VEČNOSŤ, VERONIKA, VIANOČKA, VINA, VLASY, VODIČ, VÔŇA, VÝROBCA, 
VYTRVALOSŤ, ZLATO, ZMRZLINÁR, ZRENIČKA, ŽIAK 

Maťka Humajová 

C E N E N Z A I R P S A E A A V A K Č I L D R H
O Č A R U J Ú C I O A H K Ž Ň K A K Í A V A R K
L A I K I V E I L T C E K K O A Č Ň N P Á A O Í
I O L D A V I D N I B N Í Ž I N A I A O B L T N
V R O B O B A A Ť E O N N O V I N Y T A I M Á B
A Y S A L V B S R Ň R Ó B E R T R Ť Č A Ť A I U
A C I V O R O B R E Ý A Y T Á B A K R Á M R D L
K O I Z U N B K V O V O R A Ť R A K E T A A A O
A N A K Č O P Ô K O Z L I A T K O K S I D A R H
A K N E N L D E V A R P S O O K S I Č O K S O D
U H V U E E E N A V E I R P B U B L A N I N A Ž
M O S C L D M N I P N K R Á Ľ O V S T V O V O S
Ý R V É K Ý O A O O I A A A V Y T R V A L O S Ť
V O V Á A O N Ď Ň K Č Ň K N A K I N O R E V Í R
A L T Ň K O T A E R K D Y I O A A T R A V Á R T
D E A Ô Č O Á V P Ý A O T T D H A A F R I K A K
L Z S K A I Ž R A V O V O Y O L I A N I D R H Á
O E A D E I R K Ô A K Z M R Z L I N Á R O Ľ A Č
O C I E Ľ K A Ň Á Č I O Á K A C I V O K T S Ô K
P A R Á D A A F A R Á R U M U N S K O L I B A A
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PÁLENKA EŠTE NIKDY NIČ NEVYRIEŠILA  
– ALE VODA TIEŽ NIE! 

 
(23. rodinný výlet) 

 
A tak sme sa dočkali ☺. Ujo Peťo Lachký už v piatok na Facebooku 

oznamoval „24 hodín do rodinného výletu ešte nejako prežijeme“, my 
sme chystali šnicle a pomaly sa balili... Až svitlo ráno 2. augusta 2014. Ide 
sa na 23. rodinný výlet! 

 
Symbol výletu, 23-ročná Maťka, nezostala tentokrát doma, a tak všetci mohli 

vidieť, ako do výšky i krásy rastie zhmotnenie nášho zájazdu ☺. O siedmej ráno 
Necpalanka po prvý raz buchla paličkou na bubon a už to bolo jasné i zvyšku 
Necpál. Petrášovci, Mečiarovci, Humajovci a ich susedia a príbuzní a známi opäť 
vyrážajú na cesty, aby robili dobré meno svojej rodnej obci! 

 
Sliač, ale nie letecky 
„To všetko chcete vypiť?“ díval sa šofér neveriacky na veľké množstvo 

„nepriateľa“. Minulý rok sa nám ho podarilo zdolať, a tak sme stáli pred výzvou. 
Podarí sa to i teraz? Aby sme dlho neotáľali, ujo Peťo hneď vyhlásil i heslo zájazdu: 
„Pálenka ešte nikdy nič nevyriešila!“ Vzápätí dodal: „Ale voda tiež nie.“  

A tak sme vyrazili. Míňali sme meter za metrom, kilometer za kilometrom, až sme 
dorazili do nášho prvého cieľa – na letisko Sliač. Tu nás už čakal nadporučík Tkáč, 
ktorý nás oboznámil s problematikou slovenského vojenského letectva. Prezreli sme 
si modely lietadiel, užili štart dvoch stíhačiek a verte či neverte, Necpalanka si tu 
i zahrala! Dokonca i samotný nadporučík si pri jej veselých tónoch zatancoval.  
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Skok do histórie 
A pokračovali sme ďalej. Hrad Slovenská Ľupča ležal síce na nevysokom, ale zato 

dosť prudkom kopci, a tak naše nohy i pľúca dostali celkom zabrať. Hrad je 
majetkom Železiarní Podbrezová a prebieha v ňom rekonštrukcia, preto sme si 
mohli pozrieť len niektoré časti s nainštalovanými výstavami miestnych umelcov. Na 
dvore stojí napr. kópia sochy Svätopluka spred Bratislavského hradu. Vo vnútri je 
zrekonštruovaná kaplnka, za ktorú hrad získal aj ocenenie.  

Po nahliadnutí do histórie sme sa vrátili späť do reality. Už predtým vyformované 
družstvá – Teenegeri po 50-tke, Veselí zubáči, Rudňanci a Pálené – čakala totiž po 
autobusových vedomostných i prvá exteriérová úloha, strieľanie hrachu zo slamky. 
Ukázalo sa, kto ako dával pozor v škole - tým zodpovedným to zväčša nešlo, 
výmyselníci však mali „strieľanie“ dávno nacvičené ☺. 

 
Ach, tie Donovaly 
Ani sme sa nenazdali 

a dosiahli sme ďalší cieľ 
našej cesty – Donovaly. Tu si 
už každý našiel využitie času 
podľa svojho gusta. 
Prechádzky či počúvanie vystupujúcej kapely si účastníci výletu mohli obohatiť 
i návštevou rozprávkových Habakukov, jazdou na lanovke či bobovej dráhe. Práve 
tú sa rozhodli vyskúšať viacerí účastníci nášho výletu. „Bolo tu super!“ konštatovali 
jednotne.  

Poslednou zastávkou výletu sa stal vodný žľab Rakytovo neďaleko Harmanca, 
ktorý sa kedysi využíval na spúšťanie dreva z hory do dolín.  Po sparnom dni bol pre 
výletníkov príjemným osviežením. Krátku prechádzku popri zurčiacom potôčiku 
absolvovali bez menších problémov. 

 
A je koniec 
A blížilo sa vyvrcholenie dňa, ukončenie 
súťažných disciplín a vyhodnotenie celodennej 
úlohy – ušitia necpalského kroja. Družstvá 
hýrili zanietením, a tak vytvorili naozaj veľmi 
nápadité kúsky. Súťaž napokon vyhrali Veselí 
zubáči – a cenu z tomboly takmer každý ☺.  
Na záver cesty sa stalo to, čo nik nečakal – 
zábava sa najviac rozprúdila v rodných 
Necpaloch! Pred pohostinstvom Best Pub, kde 
Necpalanka každý piatok počas prázdnin 
vyhráva, sa rozprúdila nevídaná improvizovaná 

tanečná zábava, ktorá tvorila zlatý klinec celého podujatia. 
 

Tešíme sa na stretnutie o rok, priatelia! 
 

Petra Humajová 
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O RUŠNI, LÁSKE A TLAČIDLE BDELOSTI 
(Duchovný príhovor pátra Mareka) 

  
Tak som sa teda ocitol opäť na stránkach Mane ☺. Pred časom som 

usúdil, že neslobodno pustiť uja Milana do dôchodku bez toho, aby v Mani 
vyšla reportáž z jeho zaujímavej železničiarskej roboty. A tak som do 
tohto nápadu vyše roka Peťku tlačil a tlačil... No a dnes si môžete 
prečítať v jej článku, ako to dopadlo ☺. 

  
  Na revanš však odo mňa chcela, aby som i ja 
napísal do vianočného čísla nejaké to duchovné 
slovko. Najlepšie by vraj bolo, keby som do neho 
spracoval tú kázeň, ktorú som mal v kostole po tom 
železničiarskom zážitku.  
  No hej, ale o čom som tam ja vtedy vlastne rečnil 
☺? Už viem, o tlačidle bdelosti. A najmä o LÁSKE... 
  
  Najväčšie prikázanie 
  Tej nedele bolo moje obľúbené evanjelium – Mt 
22, 34-40: „Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal 
saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa 
ho spýtal, aby ho pokúšal: Učiteľ, ktoré prikázanie 
v Zákone je najväčšie? On mu povedal: Milovať 
budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je 

najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho 
ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ 

Veľmi mám rád tento text. Sú v ňom vymenované tri najdôležitejšie veci, ku 
ktorým nás pozýva Boh: po prvé - milovať; po druhé - milovať; po tretie - milovať. 
Milovať blížneho, milovať seba samého, milovať Boha. Niet ničoho dôležitejšieho 
medzi vecami, ktoré od nás chce Boh, ako sú tieto tri lásky.  

  
Láska k sebe a blížnemu 
Hovoriť o láske k sebe samému, to sa nám zdá byť také nejaké nenáležité, akoby 

sa to nepatrilo. Ale Pán Ježiš nám vraví, že je to, naopak, veľmi dôležité. Láska 
k sebe má byť rovnaká ako láska k blížnemu. Ani väčšia, ani menšia – presne taká. 
Kto si sám seba neváži a dorovná k takej nedostatočnej sebaláske aj lásku 
k blížnemu, tak... To potom ďakujem pekne za také milovanie.  

Treba mať dobre postavené základy. Ak mám zdravú sebaúctu a som si vedomý 
svojej hodnoty (ale aj toho, že som ešte nedokonalý a mám sa kam zlepšovať), tak 
môžem vyjsť z takého zdravého základu aj k svojmu blížnemu a podať mu ruku. 
Uznať, že i on má hodnotu, je vzácny človek, popri tom však má tiež nárok byť 
nedokonalý. V láske mu môžem umožniť, aby tiež mohol rásť. 
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Láska k Bohu 
To všetko je pekné, je to však iba základ. Pán Ježiš nám vraví, že je tu ešte niečo 

viac – láska k Bohu. Prečo? Lebo On, ktorý nás stvoril, bez ktorého by sme sa neboli 
ani len jediný raz nadýchli, ktorý tak túžil po tom, aby sme prišli na svet, že sme sa 
z tej túžby až stali (vznikli sme, narodili sme sa z Božej túžby a z lásky našich 
rodičov), tak tento vynálezca a konštruktér všetkého, ten nám vraví, že túži po 
našej láske.  

Ten, ktorého stretneme po našom poslednom výdychu, ten, ktorý nám potom 
povie, čo nás ďalej čaká, ten túži byť nami milovaný. Bolo by vcelku odvážne mu na 
to povedať niečo v štýle: „Si mi ľahostajný, kašlem na teba!“ 

  
Teória v praxi 
Nuž, teória je to pekná, ale ako ju previesť do praxe? Ako sa to robí – tá láska? 

Asi tak ako v tom rušni, čo sme sa ním v jednu sobotu viezli. Je v ňom také tlačidlo, 
ktoré spomína aj Peťka vo svojej reportáži – tlačidlo bdelosti. Rušňovodič ho musí 
zhruba každých 5 sekúnd stlačiť. Keď ho nestlačí, tak zhasne modrá kontrolka. Keď 
ani to nezaberie, tak sa ozve výstražný zvukový signál. No a keď ani potom nikto 
tlačidlo nestlačí, tak sa vlak sám zastaví.  

Mne sa, ako už viete, nechtiac niečo podobné podarilo. „Prečo sme sa zastavili?“ 
spýtal som vtedy sa chlapov. „Neobslúžil si mašinu,“ odpovedali mi. Takže ono sa to 
teda volá „obslúžiť mašinu“. Keď obslúžim mašinu, ona dokáže veľké veci – aj 
utiahnuť stovky ton. Ak ju neobslúžim, tak ani ona neobslúži mňa. Zvädne mi – 
zastaví sa a zhasne v nej život.  

Podobné je to aj s láskou – tiež sa jej treba venovať ako tej mašine. Tlačidlo 
bdelosti má aj láska – treba ho usilovne stláčať, lebo ak neobslúžime lásku, tak nám 
tiež zvädne a vyhasne. Tým tlačidlom bdelosti sú v tomto prípade drobné skutky 
lásky, ktoré však treba robiť pravidelne, často a ochotne.  

A čo si pod tým predstaviť konkrétne? Jéjda, tam by sa toho popratalo! Tak 
napríklad v láske k sebe samému je to pravdivosť voči sebe, spytovanie si 
svedomia, vďačnosť za všetko pekné, čo sa mi podarilo a prihodilo, radosť z toho, 
že som človek, že dýcham, že smiem byť a že smiem byť taký, aký som, hoc aj ešte 
zúfalo nedokonalý.  

V láske voči blížnemu je toho tiež fúra – pochváliť, povzbudiť, objať, poďakovať, 
potešiť niečím...  

No a v láske k Bohu napríklad poďakovať, prihovoriť sa v modlitbe, povedať mu, 
že som vďačný, že mi dal dar života... Prísť na omšu, dovoliť Bohu, aby mohol vojsť 
až do môjho vnútra v Eucharistii, pravidelne si očisťovať dušu vo sviatosti zmierenia 
a túžiť po Nebi – pre seba samého i pre svojich drahých.  

Nezabudnime, tlačidlo bdelosti je dôležité – inak nám niečo zomrie pod rukami. 
V tom lepšom prípade mašina, v tom horšom láska... 

  
P. Marek Kotras SchP 
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Tam v Necpaloch pri potôčku 
máme našu fialôčku. 

Nie fialka, je to Filka, 
starká, s ktorou deň je chvíľka. 

 
Päť hodín a ona vstáva, 

do kostola utekáva. 
Pomodliť sa k Pánu Bohu, 
prosiť o dážď, o oblohu, 
o jas slnka v našej zemi... 
Modlitba jej život mení. 
Potom tetám v autobuse 

nedá rady iba kusé, 
ale povie detailne, 
ako koláč dopadne, 

keď nespravia žiadnu chybu. 
Trvá jej to iba chvíľu, 

dobrým ľuďom odovzdať, 
čo ju naučila mať. 

 
A je doma. Crosby čaká, 

o jedlo sa svoje ľaká, 
či mu starká nezabudne 

priniesť chlebík, mlieko chutné. 
 

Ale starká nezabúda, 
ponáhľa sa za ním zvnútra, 

nech sa naje aspoň pes, 
nech nešteká – to je des! 

 
Potom už deň ladne beží. 

Neposedí, nepoleží, 
nestráca čas naša starká, 
najlepšia u nás kuchárka. 

Iba svätý ruženec 
zoberie jej ten zhon z pliec. 

Vtedy chvíľu čas neletí. 
Do modlitieb vkladá deti, 

nevesty i vnúčatá. 
Láska – to je podstata. 

A Pán, ten ju požehnáva, 
zdravie, šťastie, pokoj dáva. 

 
Naša starká usmiata, 

nech si vždy len bohatá! 
Nie na zlato, nie na dary, 

ale na to, čo zlu marí 
všetky chybné úmysly. 
Pán Boh si to poistil. 

 
Preto na svet zoslal Teba, 
aby zmizla od nás zloba, 

aby v láske, pokoji, 
žili sme vždy ako svoji. 

 
Ďakujeme za to všetko, 

čo nám dávaš ako svedok 
nekonečnej Božej lásky. 

Nech vždy úsmev a nie vrásky 
svedčia nám o Tvojom veku. 
Si nám všetkým na potechu! 

Nech tých 80 rokov 
prinesie Ti veľa krokov 
do radosti medzi nami. 
Ďakujeme, že si s nami! 

 
Vnučka Peťka 

Starkej k 80-tke 
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Prijatie Filky Petrášovej za Čestného člena Fanklubu Necpalanky 
 

Milá teta Petrášová! 
 

Dovoľte, aby sme Vám my, členovia Fanklubu Necpalanky, pri príležitosti Vášho 
krásneho jubilea 80 rokov udelili titul  

 

ČESTNÝ ČLEN FANKLUBU 
 

Týmto ako prvá osoba vstupujete do jeho Siene slávy. Stáli ste totiž pri jeho zrode 
pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Ako je to možné? Lebo nebyť narodenia Vášho syna 
Peťa, nebolo by žiadnej Necpalanky a tým pádom ani takej širokej členskej základne 
z Vašej rodiny.  
Nielenže Peťo a Milan a v začiatkoch i ujo Kamil boli zakladateľmi Necpalanky, ale po 

viac ako dvadsiatich rokoch ich pôsobenia sa sformoval útvar, ktorému len ťažko prísť 
na meno. Napokon sme ho nazvali Fanklubom. A keď hovoríme o najväčšom počte 
členov z radov Vašej rodiny, máme na mysli konkrétne: 
Peťa – bez ktorého by sme tu neboli, 
Milana – ktorý je vždy tam, kde ho potrebujeme, vždy pripravený pomôcť 
Evku – zaslúžilú richtárku, usmiatu a v ktorúkoľvek dennú i nočnú dobu ochotnú 

pomôcť v každej situácii. 
Keď sa to rozvetví, je tu Peťka, neúnavný nonstop záznamník udalostí; Maťo 

a Maťka, zaslúžili účastníci rodinných výletov, plesov a akcií s Necpalankou; teta Hela 
s jej neodmysliteľnými tekvicami pre Peťka Lachkého; Ivetka, Zdeněk, Dominik 
a Marek, vďaka ktorým sa chválime, že máme vo Fanklube aj zahraničných členov; 
Veronika a Silvia, ktoré nám neskutočne zdvihli vzdelanostný priemer Fanklubu, atď., 
atď., .... 

 

Z toho, milá teta Filka (ak Vás môžeme takto nazvať) vyplýva, že Vy ste právom prvým 
zakladateľom tohto mierne, ale presne trafeného spoločenstva. Ľudí, ktorí si spríjemňujú 
život netradičnými stretnutiami a vymýšľaním akcií „z ničoho nič“, ako bola aj tá dnešná. 

Veľa zdravia prajú členovia Fanklubu Necpalanky 
 

Filkina vanilka 
 

Použitie:  Vhodné ako stužovač vzťahov a veselých chvíľ 
 

  Odporúčaný recept: Vianočka priateľstva podľa Filky 
  2 lyžice porozumenia, štipka empatie, 1 hrnček dobrej 
nálady, 500 g kolektívnej srandy, úsmevu podľa chuti. 
Vymiesime teplou dlaňou, rozdelíme na toľko častí, koľko 
máme dobrých priateľov, zapletáme spolu s úprimnosťou 
a láskou. Vložíme do formy srdca vyloženej štvorlístkami, 
1 krát stisneme priateľskú dlaň a s Božou pomocou 
pečieme. Hotové pokvapkáme slzami smiechu a ochutíme 
veselými pesničkami.  
  Podávame so susedským vínom v príjemnej spoločnosti. 
       
  Vhodné pre celiakov, diabetikov, Alzheimerov, 
Parkinsonov, a zvlášť členov rôznych uletených Fanklubov 
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 
(Pokračovanie šieste...) 

15. január 2014 
Včera som pred písaním slohu terajším siedmakom pripomenula situáciu spred pol 

roka - ako si na slohovú prácu jedenásť detí zo štrnástich v ich triede neprinieslo 
dvojhárky a siedmi sa pri vypisovaní i tak pomýlili a musela som im dať ďalšie - atď. 
(viď status z 13. apríla 2013 ☺).  

Výsledok? Dnes mali dvojhárky okrem jedného chlapca všetci. Dievčina, ktorá sa v 
apríli pri vypisovaní pomýlila dvakrát, mi hneď hlásila, že ona si ich priniesla rovno 
sedem. Dvaja žiaci si pre istotu priniesli celý riadkovaný zošit. A pri vypisovaní 
formálnych záležitostí sa nejako extrémne nepomýlil nikto.  

Niekedy je dobré viesť si aj štatistiky ☺. A využiť to cítenie žiakov - len aby sme v 
hanbe nezostali - ktoré predsa len ešte niektorí z nich v sebe majú ☺. 

13. február 2014 
Po dlhšom čase opäť nejaké múdrosti zo školských zošitov ☺.  

Podstatné mená ženského rodu - zadanie úlohy: „Podčiarkni, čo do radu nepatrí a 
napíš prečo: škola - trieda - učiteľka - lavica.“ Odpoveď: „Učiteľka, lebo je múdra a 
ostatné nie je múdre.“ ☺ 

„Pieseň - továreň - kázeň - deň.“ Odpoveď: „Pieseň, lebo ona hrá a ostatné robí 
hluk.“ ☺ 

Utvor správny tvar slova v zátvorke: „z nedeľných (kázeň)“ žiačka prepísala ako „z 
neďalekých kázní“ ☺ . 

8. apríl 2014 
Úloha „Skús vysvetliť, prečo sa hovorí, že muška - svetluška dokáže nájsť poklad.“, 

u piatakov prinesie asi vždy svoje vtipné ovocie ☺: „Lebo ženy sú múdre.“  

Iná odpoveď na túto otázku: „Lebo chodí za lesklými vecami.“ 

10. apríl 2014 
Odkaz piataka na písomke zo slovenčiny: „Ja si to nedám zapísať, nevedel som, že 

mi dáte nejakú písomku, tak si to nedám zapísať.“ (To na ilustráciu toho, aké asi sú 
mnohé dnešné deti. Našťastie nie všetky ☺.) 

20. máj 2014 
Už mi dávno nepribudol vtipný žiacky výrok do zbierky... Ale tento stav sa začína 

mierne upravovať ☺: „V čom spočívala podstata striedavého poľnohospodárskeho 
systému?“ „Striedalo sa to po hodine.“  

„Čo bolo osvietenstvo?“ Každý má na to tuším svoje vlastné vysvetlenie... „Človek, 
ktorý odrazu pochopil voľačo pri nejakej nehode.“ ☺ 

22. máj 2014 
Jeden dĺžeň - a z povesti Tri zlaté ruže sa v písomke stanú Tri zlaté rúže ☺. 
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27. máj 2014 
Zo siedmackej písomky: „Napíš meno aspoň jedného známeho osvietenca.“ 

Odpoveď žiaka: „Boh.“ ☺ 

13. jún 2014 
K pravde sa treba vždy priznať ☺ (z piatackej dejepisnej písomky): „Vyber si jedno 

z troch najvýznamnejších náboženstiev súčasnosti a napíš, čo o ňom vieš.“ 
„Katolíctvo. Katolíctvo je viera v jedného Boha. Katolíci veria, že Boh zoslal na zem 
Mesiáša - Ježiša Krista. (Ja som tiež katolík.)“ ☺ 

A pribudla ďalšia perla na túto tému: „Kresťania majú povinné chodiť do kostola. 
Kresťania musia absorbovať krst, prijímanie. Bez toho sa nemôžu ženiť v kostole.“ ☺ 

Náboženstvá v písomkách tejto triedy jednoznačne vedú ☺: „Ktoré tri náboženstvá 
sú v súčasnosti najvýznamnejšie?“ „Judaizmus, island, kresťanstvo.“ ☺ 

17. jún 2014 
Ja z tých detí nemôžem... Úryvok zo slohu Najlepší výlet (Rozprávanie s prvkami 

opisu): „Keď sme sa zabývali, hneď som sa prezliekol do plaviek a rozbehol som sa 
kolmo do bazéna. Zistil som, že neviem plávať.“ ☺ 

Iná pasáž: „Chcel som skočiť zo skokanského mostíka, ale plavčík mi to zakázal. 
Ale mňa to neodradilo, keď sa nepozeral, tak som skočil.“ (Tohto by som na výlety 
v budúcnosti asi nemala veľmi brať, čo ☺?) 

Od iného žiaka: „Prišli sme tam, vidím dva tobogany, jeden taký točiaci, druhý 
prudký. Všetci sa báli toho prudkého, aj ja. Na točiacom bol väčší rad, tak som 
musel čakať. Napokon som prišiel na rad. Všimol som si, že niektorí si stiahnu 
plavky a idú po holej riti rýchlejšie, ale ja som išiel po kolenách.“ ☺ 

19. jún 2014 
Rozhovor žiakov na zastupovanej telesnej: „Ja budem mať zo sloviny dvojku, 

zachránila ma koncoročka...“ „Ja budem mať zo sloviny jednotku, zachránil ma ten 
diktát...“ A zrazu sa zozadu ozve: „A ja budem mať trojku. Zachránila ma pani 
učiteľka.“ ☺ (Tá „záchranárka“, to som bola ja ☺. A daný žiak bol jediný z 
mnohých, ktorý si to dokázal nielen uvedomiť, ale i oceniť ☺ .)  

21. jún 2014 
„Pani učiteľka, počkajte, nenaťahujte sa s tým, ja vám pomôžem, vás si musíme 

do deviateho ročníka šanovať!“ bežal za mnou minule siedmak Paťo a bral mi 
učebnice z rúk. Premýšľam, či sa to vôbec dá, či učiteľ sám seba vo svojom 
povolaní aj má nejakú tú šancu „šanovať“, ak ho má vykonávať poriadne. Asi nie... 
Ale keď sa už o to „šanovanie učiteľa“ začnú snažiť samotní žiaci - to je celkom 
výhra, čo poviete ☺? Zostáva potom jediná vec - treba dúfať, že im to predsavzatie 
cez prázdniny nevyšumí z hlavy ☺. 

4. október 2014 
Konečne som sa po mesiaci v škole dočkala prvého vtipného žiackeho výroku ☺. 
Keď som sa ôsmakov na písomke z dejepisu spýtala, čo bola Marseillaisa, jeden z 
nich mi túto revolučnú pieseň a súčasnú hymnu Francúzov definoval ako „manželku  
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Ľudovíta XVI.“. Chúďa Mária Antoinetta ☺! 

10. november 2014 
Stále PN, ale už aspoň mozog začal fungovať... Tak opravujem písomky ☺: „Aké 

časové priamky poznáme?“ Namiesto zvislé a vodorovné zaznela i odpoveď: „Detské 
a rodičovské.“ ☺ 

Trochu z iného súdka - slovenčinárskeho: „Akými spôsobmi môže prebiehať 
neslovná komunikácia? Napíš aspoň dva.“ Jedna z odpovedí: „Očná, ručná a 
ksichtová.“ ☺ 

No a sláva vyjadrovaniu... Voľné písanie nového učiva na tému staroveká 
Mezopotámia tiež prináša svoje hojné plody ☺: „Najväčšie literárne dielo bolo o 
Galimešovi a Eposovi.“ (V poznámkach sme mali napísané, že najstaršie literárne 
dielo bol Epos o Gilgamešovi ☺.) 

„Boli tam zákony typu: keď ty vyklaješ oko mne, tak aj ja tebe.“ 

Vrstvy obyvateľstva: „Vládca, duchovný, roľní ľudia, otroci.“ (Predpokladám, že tí 
„roľní ľudia“ mali byť roľníci ☺.) 

„Boli tam mestá Ur, Šur...“ (O Šure som ešte nepočula ☺. Ale pekne sa to rýmuje.) 

No a najdôležitejšie poznatky ☺: „Bolo tam cez deň veľké teplo. A cez noc tam 
bolo chladno. Ich domy boli poukladané za sebou postupne a pekné. Ľudia tam boli 
väčšinou chudobní, ale boli tam aj dosť bohatí.“ 

24. november 2014 
Chýbam, ale blíži sa štvrťrok. Tak posielam mojim piatakom napísať si štvrťročku. 

Výsledky - dosť katastrofa. No nič, musí nasledovať náprava. Prichádzam do školy, 
opakujeme, dve hodiny po vyučovaní doučujem, dnes píšu opäť... Tvária sa celkom 
spokojne. A celé to po odovzdaní svojej písomnej práce zaklincuje malá Vaneska: 
„Pani učiteľka, veď to sa stačilo len naučiť!!!“ ☺ Niet väčšej radosti, ako keď žiaci 
konečne sami prídu na to, čo sa im učiteľ snaží od začiatku školského roka vysvetliť 
☺. PS: Takmer všetci si polepšili. Niektorí aj o dva stupne. To bude zajtra radosti ☺! 

7. december 2014 
Zo šiestackých písomiek: „Čo sú pyramídy?“ „Posledné odpočinky faraónov.“ ☺ 

„Ako sa nazýval zákonník, v ktorom platilo pravidlo oko za oko, zub za zub?“ 
„Pascalov zákon.“ 

„Kto boli otroci?“ „Makali pre Egypťanov.“ 

9. december 2014 

Z dnešnej ôsmackej písomky z literatúry: „Pomenuj umelecký jazykový 
prostriedok: tvoje pery sťa purpurový pásik.“ Odpoveď žiaka: „Je to básnický 
výjav.“ ☺ (Aj ja som na to pozerala ako vyjavená ☺. Ale nie na to prirovnanie. Skôr 
na tú jeho odpoveď ☺.) 

Píše sám život, zaznamenáva Petra Humajová. 
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RECEPTY 
 

Rýchly jablčník s ovsenými vločkami 
 

35 dkg hladkej múky „špeciál“, 15 dkg 
„Palmarínu“, 2 žĺtky, 1 prášok do pečiva, 3 PL 
práškového cukru, asi 1 dcl (podľa potreby) mlieka 

Všetko spolu zmiesime na hladké cesto, 
rozvaľkáme a dáme na vymastený, vysypaný veľký 
plech (ako na roládu). Na cesto dáme jablká 
z dvoch 7 dcl pohárov, podľa chuti posypeme 
cukrom a škoricou. 

Na jablká navrstvíme posýpku: 2 dcl ovsených vločiek, 2 dcl posekaných orechov, 
1 vanilkový cukor, 10 dkg kryštálového cukru, 10 dkg zmäknutého masla. Všetko 
spolu zmiešame, vytvoríme drobivú hmotu, dáme na jablká a pečieme pri 180°C asi 
20 – 25 minút. Vychladnuté pokrájame a pocukríme.  

 

  Manikine rezy 
 

  50 dkg hladkej múky „špeciál“, 18 dkg 
práškového cukru, 25 dkg „Hery“, 3 vajcia, 
1 prášok do pečiva, 3 PL kakaa, vanilkový cukor. 
  Z múky, Hery, vajec a prášku do pečiva 
vypracujeme cesto, rozdelíme na dva diely, do 
jedného dielu zapracujeme kakao. Biely diel 
rozvaľkáme, dáme na vymastený, vysypaný plech, 

potrieme slivkovým lekvárom, posypeme vanilkovým cukrom, prikryjeme vyvaľkaným 
kakaovým plátom a upečieme. Vychladnuté polejeme citrónovou polevou. 

 

Kolieska s orechovou plnkou 
 

42 dkg hladkej múky „špeciál“, 14 dkg práškového 
cukru, 28 dkg „Palmarínu“, 4 dkg kakaa, 2 žĺtky. 

Spolu zmiesime, rozvaľkáme, vykrajujeme kolieska 
a pečieme. 

Plnka: 1,5 dcl vody rozvaríme s 15 dkg 
kryštálového cukru, odstavíme, hneď pridáme mleté 
orechy (podľa potreby, aby hmota bola kašovitá) 
a rum. (Hmota by mala byť stredne hustá, lebo po 
vychladnutí zhustne – prípadne ju potom môžeme 
zriediť rumom.)  

Pri plnení natierame spodnú stranu koliesok, jedno natrieme orechovou plnkou, 
druhé džemom a spojíme. Môžeme ich nechať postáť (aj do druhého dňa) a potom 
máčať v čokoládovej poleve a ukladať na papier. Vrch môžeme prizdobiť orechom, 
mandľou, kokosom... 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá  Filka Petrášová 
Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU 
 
Rubrika Z archívu bude tentoraz tak trochu o mojej sestre Maťke... 

A kúsok z nej prežijeme i spolu s  Maťkou a jej dávnou tvorbou ☺. 
 

Ako Maťka vyhrala 
 

Moja sestra Maťka, maminka a ja sme sa v nedeľu poobede vybrali na detské 
popoludnie Deti deťom. Je to popoludnie, na ktoré si deti pripravia program 
a potom ho buď spievajú, hrajú alebo recitujú. Najčastejšie tam vystupujú malé 
deti. Potom sa žrebujú ceny. 

Prišli sme neskôr, no pani Cagáňová zaradila aj Martinku do programu. Dostala 
poradové číslo 21. Netrpezlivo sme čakali, kým príde na rad. Už sme ani nevedeli, 
aké číslo vystupuje, keď konečne zaznelo Maťkino meno. Maťka sa predrala 
pomedzi húfy detí. Uvádzačka jej podala mikrofón.  

Maťka najprv zaspievala pesničku Abeceda, potom zarecitovala báseň o roku 
a ruskú básničku. Ľudia ju počúvali so zatajeným dychom. Keď skončila, veselo sa 
rozosmiali. Maťka pribehla a povedala: „Ja som taká rada, že som sa ani raz 
nepomýlila!“ 

Pretože už bola posledná, išlo sa žrebovať. Divácku súťaž vyhral Marek Kvet 
a vyhral krásne hodiny. Maťka nevyhrala ani dve pexesá. Potom uvádzačka ohlásila: 
„Ide sa žrebovať o vláčik s vagónmi na baterky. Dúfam, že ho vyhrá nejaký 
chlapec!“ Žrebovala a vytiahla lístok: „Je to Martinka Humajová!“ Maťka zvýskla od 
radosti a všetci sme sa tešili s ňou. O malú chvíľu sme sa vybrali domov. 

Len čo sme prišli, Maťka vykríkla: „Vyhrala som vláčik!“ Maťo bol dole ako na koni. 
Vláčik sme rozložili a zapli. Chodil hore-dolu hádam stokrát. No keď sme ho chceli 
ukázať sesterniciam – nešiel. Minula sa baterka. No nám to nevadilo. Na druhý deň 
sme kúpili novú a vláčik opäť chodí hore-dole. 

 

Petra Humajová  
(5. ročník ZŠ) 

 
Hrniec 
 
Bol raz jeden hrniec. Ten hrniec slúžil veľmi poctivo. Veľmi sa to páčilo aj jeho 

pánovi. Stále sa v ňom niečo varilo. 
Ale hrniec bol stále starší. Už bol dokonca veľmi starý a nevládal variť. Preto si 

jeho pán kúpil nový hrniec. Tento nový hrniec nemal rodičov a ani starý hrniec 
nemal deti. A viete, čo sa stalo? Nový hrniec navrhol, aby bol starý hrniec jeho 
otcom. Starý hrniec súhlasne prikývol.  

Onedlho ho vystriedal jeho syn – nový hrniec. A starý hrniec bol veľmi rád, že už 
môže iba oddychovať.  

 
Martina Humajová  

(pravdepodobne v roku 2001) 
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List mamičke 
 

Milá mamička! 
 

Ako sa máš na tom školení? Dúfam, že dobre, lebo už mi je za Tebou smutno. 
Všetci umývame riad, vysávame a varíme, len lenivec Maťo iba sedí, leží a pozerá 
televízor.  

V škole sa máme dobre. Všetci sme nachladnutí, asi od tej zimy. Maťo bol už 
jeden deň doma, lebo mal zvýšenú teplotu. Ocko väčšinou pozerá televízor. 
Starkému nosíme knihy a on len číta, číta a číta. Starká zase stále vypeká koláče. 
Mne sa podarilo rozbiť nerozbitný tanier a Dominik si mi sadol na most vo vláčiku.  

Všetci Ťa pozdravujú a prajú Ti, aby si sa ešte veľa naučila. 
 

Tvoja dcérenka Maťka  
(2003) 

Moje budúce pracovisko 
 

Chcela by som vyštudovať farmáciu a potom robiť magistru v lekárni. Ako si túto 
prácu predstavujem? 
Mám rada prácu s ľuďmi. Preto by som chcela robiť práve v lekárni. Predstavujem 

si to takto: Chcela by som mať dobrého šéfa, s ktorým by som si rozumela. Rada by 
som mala dobré spolupracovníčky. Nechcela by som, aby boli mrzuté a stále iba 
kričali. Chcela by som, aby mali ľudský prístup. Moji zákazníci by mohli byť tiež milí. 
Ale zákazníkov by som si vyberať nemala.  
Najviac sa bojím toho, aby som zle neprečítala liek predpísaný na recepte a nedala 

pacientovi zlý. Bavilo by ma vyrábať všelijaké bylinkové čaje a zarábať odvary. Toto 
všetko sa na farmácii budem učiť.  
Toto povolanie ma veľmi zaujalo. Rozmýšľala som aj o tom, že budem doktorka, ale 

vylúčila som to, pretože nemám rada krv a bála by som sa operovať. Ale lekáreň bude 
to pravé pre mňa. Dúfam, že šťastne vyštudujem a budem sa tešiť z tohto povolania.  
Tí, ktorým som už o svojom budúcom povolaní rozprávala, to zhodnotili takto: „Je 

to dobré povolanie, veď lieky budú ľudia stále potrebovať. Veď predsa ani jeden 
človek nie je úplne zdravý.“ 
 

Martina Humajová  
(2004) 
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Nedeľná kázeň sa nekonečne vliekla. 
Kazateľ sa dramaticky spýtal:  
„Čo ešte k tomu môžem dodať?“  
A z jednej lavice sa ozval prenikavý 

hlas:  
„ Čo tak amen?“ 

☺ 
Rozprávajú sa dve panie na ulici:  
„To viete, že včera vo vedľajšej ulici 

prešli kominára?“  
„Nie, neviem, ale je to hrozné. Dnes si 

už človek nemôže byť istý pred autami 
ani na streche.“ 

☺ 
Dvaja miliardári spolu trávia pokojné 

popoludnie v meste. Vojdú do predajne 
automobilov a jeden z nich si vyberie 
nádherný Mercedes. Už-už vyťahuje 
kreditku, keď ten druhý kričí: 
„Nie, nie, to auto platím ja, ty si predsa 

platil zmrzlinu!“ 
☺ 

Dvaja chlapci nastúpili do vlaku a jeden 
sa pre istotu pýta sprievodcu:  
„Dostanem sa týmto vlakom do Žiliny?“  
„Nie, nedostanete.“  
A druhý sa pridá:   
„A ja?“ 

☺ 
Chvastajú sa dvaja chlapci, kto má 

silnejšieho otca.  
Prvý: „Na môjho otca spadol mrakodrap 

a on povedal iba: Au.“  
Druhý: „Počul si o Mŕtvom mori? Tak 

môj otec ho zabil.“ 
☺ 

Svätý Peter počuje klopanie na nebeskú 
bránu. Otvorí a vidí tam stáť muža. Než 
sa ho stačí čosi spýtať, muž zmizne. Po 
chvíli sa klopanie ozve znovu. Keď Peter 
otvorí, stojí pred ním ten istý muž, ktorý 
v priebehu nasledujúcej sekundy opäť 
zmizne. 

„Počujte!“ volá za ním svätý Peter. „Vy 
si zo mňa robíte srandu, či čo?“ 
„Nie,“ ozve sa v diaľke, „oni sa ma 

snažia vzkriesiť!“ 
☺ 

Vo väzení sedí spolu lupič a Santa 
Claus. 
„Za čo sedíš?“ pýta sa lupič. 
„Lietanie bez dokladov, pristátie bez 

povolenia, mnohonásobný 
a neoprávnený vstup do bytu.“  

☺ 
Cestuje mama s dvoma synmi vlakom. 

Jeden z nich sa neustále vypytuje, ako 
sa volala tá predchádzajúca stanica. Keď 
sa to opakuje už asi po desiatykrát, 
mama mu hovorí: 
„Ako to mám vedieť, vidíš predsa, že si 

čítam knižku!“ 
„Tak to je škoda,“ hovorí syn, „lebo 

brat na nej vystúpil...“ 
☺ 

Policajná stanica v Škótsku: 
„Vy viete, pane, kto vám odcudzil 

automobil?“ 
„Viem, pán inšpektor, ale neponáhľajte 

sa. Počkajte, kým to auto prelakuje.“  
☺ 

V predajni s textilom sa zákazník pýta 
predavačky: 
„Prosím vás, mohol by som si vyskúšať 

ten oblek vo výklade?“ 
„Ale iste, ako si prajete. No máme 

i kabínky na prezliekanie, keby ste 
chceli.“ 

☺ 
Vo vaku kengury sedí malý tučniak 

a sťažuje sa na teplo. Tisíce kilometrov 
odtiaľ malý klokan sedí na ľadovej kryhe 
medzi tučniakmi, trasie sa od zimy 
a narieka:  
„Prekliata školská výmena!“ 


