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NOVINKY Z RODINKY 

Od 31. júla do 12. augusta dovolenkovala 
Adriana Melichová spolu so svojou dcérou 

Terezkou v Grécku na ostrove Karpathos. 
S výberom dovolenkovej destinácie – pekné 

a tiché miesto s krásnou prírodou všade 
naokolo – boli veľmi spokojné a odporúčali by 

ju každému. 

V sobotu 1. augusta sa uskutočnil už 24. 
ročník tradičného rodinného výletu, ktorý 
usporadúva – v ostatných rokoch už aj 

s výdatnou pomocou dcéry Silvie – kapelník 

Necpalanky Peter Petráš. Tentoraz kroky 
výletníkov viedli na Lietavský hrad, do Starej 

Bystrice a Terchovej.  

V prvý týždeň „brnenskej praxe“ Martiny 
Humajovej odcestovala do Brna i jej sestra 

Petra Humajová. Po týždňovom pobyte v tejto 
moravskej metropole sa cestou na Slovensko 

sestry zastavili v Slavkove u Brna, kde si  

SLOVO NA ÚVOD 
 

Už dávnejšie sme 

sa s dvoma mojimi 
bratrancami 

z druhého kolena, 
Filipom a Davidom, 

začali stretávať na 
detskej svätej omši 

v kostole 

u piaristov. Oni ako miništranti, ja 
ako lektorka. A keďže oni ešte 

nedosiahli vek dospelosti, mne 
zas do vienka nebol daný dar 

náklonnosti k šoférovaniu, a nie 
vždy sa na tej omši vyskytne aj 

niekto, kto tieto dve veci má 
a ešte nás aj pozná, na 

cestovanie domov sme si založili 

dopravný prostriedok nového typu 
-  tzv. „pešibus“ . 

Náš „pešibus“ premáva takmer 
pravidelne vždy v nedeľu okolo 

dvanástej na trase piaristický 

kostol – Necpaly. A nastúpiť doň, 
to znamená prežiť čosi 

výnimočné. Čas zrazu plynie akosi 
rýchlo, nohy sa prekladajú, ani 

človek nevie ako, a brucho sa 
natriasa v otrasoch nájazdov na 

hrbolce dobrej nálady a jamy 
smiechu. Niekedy síce zmokneme 

a niekedy zas na nás fúka, ale 

vždy kráčame svorne. Ako 
správna rodina . 

Nastáva čas, kedy i Vy môžete 
nastúpiť do jedného takéhoto 

nášho rodinného „busu“. Je ním 

nové číslo časopisu Maňa. Pri jeho 
čítaní síce nebudete kráčať a ani 

sa viezť, ale pevne verím, že 
prežijete rovnako príjemné chvíle 

ako my s Filipom a Davidom pri 
našej nedeľnej ceste z kostola. 

Želám Vám príjemnú jazdu ! 

Petra Humajová 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

V pondelok 3. augusta začala Martina Huma-
jová prvú časť svojej praxe v lekárni 

U kapucínů v Brne. Na tomto mieste pobudla 
mesiac. V septembri prešla do lekárne Angelika 

v Necpaloch a po dvoch mesiacoch do lekárne 

Staré mesto v Prievidzi, kde pobudne až do 
januára nasledujúceho roku. 
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prezreli areál zámockého parku. 

Od 7. do 9. augusta dovolenkovali členovia rodiny Šutinskej v Zuberci. Zúčastnili 
sa tu na Podroháčskych folklórnych slávnostiach, ale navštívili i Múzeum oravskej 
dediny a zábavný rodinný park Rabkoland v Poľsku. Cestou domov neobišli ani 

Donovaly. 

8. augusta sa sestry Martina a Petra Humajové vybrali na Bojnický zámok, kde sa 
zúčastnili večerného predstavenia muzikálu z autorskej dielne Vojtecha Bartku 
V tieni veže. Muzikál vznikol ešte v roku 2004, ale hrával sa len na javisku. Teraz bol 

po prvýkrát inscenovaný priamo v priestoroch zámku. Vďaka zámockým komnatám 

získalo toto dielo ešte podmanivejšiu atmosféru a počas štyroch dní si ho prišlo 
pozrieť veľké množstvo ľudí. 

11. augusta sa členovia FanNecpaly stretli v záhrade u Humajovcov, aby utužili 
vzájomné vzťahy pri dobrom jedle a víne, ale i priateľských rozhovoroch. Účasť bola 

bohatá a hostia sa rozišli až v neskorých večerných hodinách.  

Od 14. do 17. augusta pobudla rodina Šutinská v Rudniku v Poľsku u svojich 
dobrých známych. Z tohto miesta absolvovali i poznávací zájazd do Krakova na 

Wawelský hrad a do soľnej jaskyne Wieliczka. 

Roderik Weissabel zmenil počas leta zamestnanie. Od 17. augusta pracuje ako 
vedúci ekonomického úseku Správy majetku mesta Prievidza. 

Od 21. do 23. augusta sa Lenka Weissabelová so synom 

Roderikom a dcérou Vanesskou zúčastnila stretnutia 
onkorodiniek v Ružomberku. Bývali v Penzióne Sidorovo 

a okrem iného zažili i plavbu loďou po Liptovskej Mare. 
Veľký úspech zožali na 

karnevale, kde Roderik 

vyhral detskú kategóriu so 
svojou maskou poľovník 

a Lenka medzi dospelými 
zvíťazila ako Červená 

čiapočka. Vanesska sa 

predstavila s  maskou pod 
názvom Popoluška. 

 

V sobotu 22. augusta, na sviatok Panny Márie 
Kráľovnej, sa pätica pútnikov z Prievidze vydala už 

na tradičnú cestu horami z Blatnice na Staré Hory. 
Prešli počas nej Blatnickou dolinu, Sedlom pod 

Smrekovom, zastavili sa na Kráľovej studni 

a z najvyššieho bodu trasy – Krížnej (1574 m n. m.) 
– cez Majerovu skalu zostúpili až na Staré Hory.  
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Pútnikov viedol páter Ján Hríb SchP a bola medzi nimi i Petra Humajová. 

25. augusta spravil Peter Chudý ml. štátnice a úspešne tak ukončil štúdium práva 
na Paneurópskej vysokej škole. 

V auguste dovolenkoval Martin Chudý spolu s kamarátmi v Pieninách. Ubytovali sa 

v autokempingu v Červenom Kláštore a počas štyroch dní sa venovali rôznorodým 
aktivitám. Patril medzi ne napríklad i rafting na Dunajci či cyklotúra do Poľska.  

Od 28. augusta do 6. septembra dovolenkovala Vlasta Petrášová v Chorvátsku. 
Dovolenku dostala ako darček od svojich detí k 70. narodeninám. 

30. augusta sa v prievidzskom Lesoparku uskutočnilo podujatie Hudobnícky 
drevosklad, na ktorom so svojou hudobnou skupinou Elektric vystúpil i klávesák 

Necpalanky Peter Lachký. Jeho vystúpenie prišli svojou účasťou podporiť i členovia 
rodiny Petra Petráša, Roderika Weissabela a Jozefa Humaja.  

V septembri dovolenkovala rodina Modranová, ktorá vlastní lekáreň Angelika 
v Necpaloch, v Taliansku. Počas cesty prespávali i u Stanky Mečiarovej. 

V sobotu 5. septembra odslúžil svoju primičnú sv. omšu v piaristickom kostole 
v Prievidzi novokňaz Matúš Palaj SchP. Na primičnú hostinu, ktorá sa po skončení 
sv. omše konala v jedálni na Priemstave, boli pozvaní i Evka, Jozef a Petra 

Humajovci.  

V dňoch 6 až 8. septembra sa Martina Humajová 
spolu s dvoma kamarátkami, Maťkou Stančíkovou 
a Luckou Boškovou, vybrala na výlet do Košíc. 

Prezreli si Dóm sv. Alžbety, Hlavnú ulicu, Uličku 

remesiel, podzemný archeologický komplex, 
Slovenské technické múzeum či botanickú 

záhradu. Ako verné fanynky kapely 30tri si 
nemohli nechať ujsť ani príležitosť stretnúť sa s 

lídrom tejto kapely Lukášom Hirkom, ktorý v 
Košiciach býva.  

V dňoch 11. až 14. septembra absolvovala Petra Humajová Letný žurnalistický 
seminár v Ružomberku. Podujatie usporiadalo Spoločenstvo katolíckych žurnalistov 

Network Slovakia a Petra počas neho pracovala v grafickej sekcii pod vedením 
Andreja Kmeťa. 

12. septembra sa uskutočnila oslava 70. narodenín Vlasty Petrášovej v Šport 
moteli Raketa v Nedožeroch. Okrem detí s rodinami a vnúčat sa na nej dobre 

zabavila i širšia rodina.  

Vo veku nedožitých 95 rokov nás 15. septembra navždy opustila Margita 
Hanusková. Pochovaná bola na cintoríne v Brezanoch. 
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18. septembra navštívili žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ s MŠ Koš Múzeum praveku 

v Bojniciach. Prenesení boli do sveta neandertálcov, s ktorými sa v rámci tvorivých 
dielní mohli stotožniť i prostredníctvom kostýmov a plnenia rôznych úloh. 

Pedagogický dozor na akcii spolu s kolegyňou vykonávala i Petra Humajová. 

V nedeľu 20. septembra vysielala RTVS priamy prenos baníckej svätej omše 

z prievidzského piaristického kostola. Počas slávnostnej bohoslužby hral okrem 
organu i orchester zo ZUŠ Ladislava Stančeka. Jeho členom je aj Filip Petráš, ktorý 

v ňom hrá na husliach a zúčastnil sa i tohto podujatia. 

30. septembra bola Silvia Petrášová na valnom zhromaždení občianskeho 

združenia ICOMOS Slovensko zvolená za generálneho sekretára Národného 
komitétu. ICOMOS je Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, ktorá sa zaoberá 

ochranou kultúrneho dedičstva na celosvetovej úrovni. Sídli v Paríži a zameriava sa 
na ochranu individuálnych pamiatok, historických sídel, ich prostredia a kultúrnej 

krajiny. 

V sobotu 7. októbra sa FanNecpaly zúčastnil pracovno
-oslavnej cesty do Detvy, kde na chalupe svojho 
čestného člena, pána dekana Vladimíra Slováka, 

najskôr pomohol s vykopaním odvodňovacieho kanálu 

a následne s pánom dekanom oslávil jeho 51. 
narodeniny. Z našej rodiny sa akcie zúčastnili Erika 

a Peter Petrášovci, Milan Petráš a Jozef Humaj.  

V sobotu 17. októbra oslavovala svoje 80. 

narodeniny v reštaurácii U Floriána Antónia Šovčíková. Oslavy sa zúčastnila i jej 
kmotra Filomena Petrášová a krstné deti Milan Petráš, Peter Petráš s manželkou 

Erikou a Eva Humajová s manželom Jozefom. 

V tento istý deň sa Martina Humajová v rámci praxe v lekárni Angelika dostala na 

podujatie Unipharma show do Žiliny. V slávnostnom programe tu okrem iných 
vystúpili i Miro Žbirka, Bystrík, Robo Papp či Petra Polnišová. 

V októbri - mesiaci úcty k starším - sa primátorka 
mesta Prievidza Katarína Macháčková stretla so 

staršími obyvateľmi mesta a osobne im zagratulovala k 
ich životným jubileám. Boli medzi nimi i Elena a 

Vladimír Mečiarovci, ktorí si vo februári tohto roku 
pripomenuli 50 rokov spoločného života.  

V októbri sa Monika a Peter Chudý st. spolu s Boženou 
Humajovou vybrali do jej rodnej obce Trebichava. 

Cesta bola plná Božkiných spomienok na časy 
mladosti.  
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29. októbra sa „priateľská trojka“ Petra Humajová, Pavol Schmidt a páter Ján Hríb 

SchP vydali na potulky jesennou prírodou. Navštívili zabudnutú dedinku Prašnica 
a zastavili sa i na Donovaloch a Starých Horách. 

Od novembra majú u Weissabelovcov netradičného domáceho miláčika. Je to 

chameleón, ktorý dostal meno Hugo.  

V stredu 4. novembra sa v ZŠ Koš uskutočnil slávnostný program pri príležitosti 

200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Na jeho príprave sa v spolupráci 

s kolegyňami a žiakmi podieľala i Petra Humajová. 

V piatok 6. novembra oslavovala riaditeľka ZŠ s MŠ Koš Iveta Bohňová spolu so 

svojím kolektívom 50. narodeniny. Oslavy v priestoroch školskej jedálne sa 

zúčastnila i Petra Humajová. 

V pondelok 9. novembra sa v Dome kultúry v Prievidzi konala premiéra 

multimediálneho predstavenia Ludevít o živote Ľudovíta Štúra. Hru režíroval Vojtech 

Bartko a pozrieť si ju prišla i „farská predmetová komisia slovenčiny a dejepisu“  - 

kaplán Dušan Rončák, páter Marek Kotras SchP a Petra Humajová (všetko pôvodne 
či ešte stále i reálne učitelia týchto dvoch predmetov).  

  11. novembra bola v Bojniciach na mieste bývalej reštaurácie 

Kazačok otvorená nová reštaurácia Meridiana. Do projektu jej 

výstavby a prevádzky investovali svoje sily známy slovenský 
futbalista, rodák z Bojníc Juraj Kucka a jeho brat Patrik. 

Reštauráciu navrhla a autorský dozor na nej vykonávala 
architektka Silvia Petrášová. 

  V piatok 4. decembra sa v Necpaloch rozsvecoval vianočný 

stromček pri kaplnke. Slávnosti sa zúčastnila i prievidzská 
primátorka Katarína Macháčková a necpalský richtár Rastislav 

Petráš. O hudobnú zložku programu sa postarala spevácka 

skupina Dúbrava s Kamilom Petrášom a po nich už zábavu rozprúdila naša rodinná 
kapela Necpalanka.  

V sobotu 5. decembra navštívila viacerých členov našej rodiny trojica Mikuláš, 

anjel a čert (Peter Petráš, Erika a Silvia Petrášové). Okrem „knihy hriechov“ priniesli 
so sebou i množstvo sladkostí, ktorými odmenili všetkých, čo počas roka poslúchali. 

7. decembra sa svojich 60. narodenín dožil Milan Petráš. Celá redakcia mu praje 

všetko najlepšie! 

V utorok 8. decembra sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže „A 

slovo bolo u Boha“. Postúpili doň i členovia našej rodiny, bratia David a Filip 

Petrášovci. David skončil v druhej kategórii v recitácii prózy na 2. mieste. Filip 
súťažil vo štvrtej kategórii, recitoval poéziu a obsadil 1. miesto.  

Petra Humajová 
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PENIAZE NIE SÚ VŠETKO 
 

Vždy šarmantná, pokroková, ústretová. Taká je naša teta Vlasta Petrášová, 
ktorá sa 7. septembra 2015 dožila krásneho životného jubilea, 70. 
narodenín. Ochotne sa s nami podelila o pár svojich spomienok – ale 
hovoriť by sa dalo ešte veľa, veľa, veľa...  

 

Ľudia vždy radi spomínajú na svoje bezstarostné 
detské chvíle. Čo by si nám prezradila ty o tvojom 
detstve?  
Mala som pekné detstvo a spomínam naň rada – často aj 

spolu so svojimi vnukmi, najmä s Filipom, ktorý sa o tieto 
veci veľmi zaujíma. Bývali sme v rodinnom dome 
v Handlovej. Mali sme veľkú záhradu, kde nám otec urobil 
hojdačku. A mali sme v nej aj vodotrysk, fontánku 
s priemerom asi jeden a pol metra, čo bolo v 50. rokoch 
minulého storočia raritou. Záhradu sme mali pekne 
upravenú, dvor veľký, takže sme sa tam dobre cítili i radi 
hrávali. Cez víkendy sme chodievali veľa do prírody, na Rematu i do našej ďalšej 
záhrady s ovocnými stromami, ktorú sme mali mimo nášho domu. Spoločnosť nám pri 
tom často robievala mamina sestra.  
Boli sme traja súrodenci. Ja som bola najstaršia, potom sestra Kveta a o dvanásť 

rokov mladší brat Paľko. V čase, keď sa narodil Paľko, sme už nebývali v našom 
pôvodnom dome, ale v činžiaku v Handlovej. Na mieste nášho domu sa totiž začala 
stavať škola – priemyslovka a neskôr sídlisko Morovno, takže nám ho zobrali a zbúrali. 
Naši potom začali stavať dom v Prievidzi. Oni chodili na stavbu a ja som sa starala 
o Paľka. On mal dva roky, ja štrnásť, bola som teda jeho pestúnka.  
Aké povolanie vykonávala tvoja mama? 
Moja mama bola vyučená kaderníčka, ale svoje povolanie veľmi nevykonávala. 

Vyučila sa, vydala a ako devätnásťročná už mala mňa, takže potom prestala pracovať. 
Chodievala si iba občas privyrábať česaním na svadby.  
A čo otec? 
Otec bol elektrikár. Mal nemecký pôvod. Voľakedy prišlo do tejto oblasti – Malinovej, 

Tužiny, Handlovej... – mnoho Nemcov, ktorí tu pracovali ako baníci. Otec sa narodil už 
tu, a tak v roku 1944, keď ich všetkých vysídlili, nemusel odísť. Keďže mal však 
nemeckú národnosť, išiel na vojnu až vo vyššom veku ako ostatní. Po návrate z nej 
pracoval v bani. V roku 1951 alebo 1952 bolo založené banícke učilište a on ako 
elektrikár tam robil majstra, neskôr aj vedúceho majstrov.  
Akú školu si navštevovala ty?  
Osem rokov základnej školy som vychodila ešte v Handlovej, potom som šla na 

ekonomickú školu do Prievidze. Prvý rok som tam ešte dochádzala, potom sme sa už 
do Prievidze presťahovali. Bolo to v roku 1961.  
Ekonomická škola sídlila v tých časoch na Mariánskej ulici, kde bola v jednej budove aj 
základná škola, aj ekonomická škola a gymnázium. Po dvoch rokoch môjho štúdia sme 
sa presťahovali do budovy k piaristom. Preto mi tieto priestory boli dobre známe, i keď 
som sem chodievala brať svojho vnuka Davida. Okná sú síce vymenené, ale ten  
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„labyrint“ tam zostal. Akurát že my sme si ešte kúrili uhlím, v každej triede boli 
kachle... Takže to bolo trochu iné. My sme mali triedu hore a videli sme z nej na cestu, 
ktorá vedie okolo Okresného súdu.  
Mala si aj nejaký obľúbený predmet? 
Ani veľmi nie. Všetko, čo prišlo, som brala normálne.  
Aké povolanie si počas života vykonávala? 
Po maturite v roku 1964 som dostala miestenku do Zdroja. V tých časoch to bol 

stredoslovenský veľkoobchod, ktorý ale prešiel mnohými reorganizáciami. Fungoval aj 
ako Prima zdroj a teraz je to CBA. Pracovala som celý čas v administratíve obchodného 
úseku ako sortimentárka.  
Po skončení materskej dovolenky, na ktorej som bola sedem rokov, som pracovala 

štyri hodiny denne ako pokladníčka v školskej jedálni na ZŠ Sama Chalupku 1. Tam 
som zostala šesť rokov. No a napokon som sa vrátila späť do Zdroja, kde som 
pracovala až do dôchodku. Doma som momentálne už 16 rokov . 
Bavila ťa táto práca? 
Áno, bavila. 
Napriek tomu však isto bola v niečom náročná. V čom konkrétne?  
V čase, ktorý som jej musela venovať. Pracovala som s dodávateľmi i odberateľmi - 

a v podstate sme zabezpečovali zásobovanie celého okresu potravinami práve my. 
Mala som na starosti rôzne druhy sortimentu – liehoviny, konzervy, ostatné 
pochutiny... A o tie som sa musela starať – od ich nákupu až po predaj. Sledovať ich 
ceny, splatnosť faktúr, denno-denne odovzdávať rôzne doklady... Bola to naozaj 
časovo náročná práca.  
Predsa len si si však i popri nej našla i čas na založenie vlastnej rodiny . 

Ako si sa zoznámila so svojím manželom Kamilom? 
Spoznali sme sa na zábave, ale až po tom, ako som skončila školu. Mala som totiž 

prísnych rodičov a tí mi predtým nedovolili na zábavy chodiť.  
Keďže som nežila celý život v Prievidzi, nemala som tu veľa kamarátok. So susedkou, 

ktorá bývala vedľa nás, sme v nedele chodievali na Čaje o piatej do Zámockej 
reštaurácie v Bojniciach. (Ale to som tiež musela byť už o pol deviatej doma.) Potom 
som chodievala na zábavy s Maricou Morávekovou z Necpál i so spolužiačkou Valikou 
Hladkou. Valika bola odo mňa o dva roky staršia. Mala problémy so srdcom, veľa 
chodila po nemocniciach, a preto aj išla do školy neskôr. Chodievali sme spolu najmä 
na plesy do Domu osvety a niekedy aj do Necpál na zábavy pozrieť – najmä na tie 
fašiangové. Nuž a Kamil bol muzikant – a tak sme sa spoznali .  

Kamil vždy spomína na to, že ma najlepšie poznal podľa zelených lodičiek. Mala som 
totiž tetu v Nemecku, ktorá mala takú istú nohu ako ja, malú a širokú. Vždy, keď k nám 
prišla na návštevu, priniesla so sebou za tašku topánok – takých, aké tu nikto nemal, 
veď to boli 60. roky. (S Kamilom sme sa spoznali v roku 1966, brali sme sa v roku 
1968.) Tak som v nich potom „frajerila“ . Ja som si topánky ani nemusela kupovať. 

Kedysi sa v Prievidzi bežne „korzovalo“ po námestí – v nedeľu poobede sa tam ľudia 
prechádzali dokoliečka a rozprávali. Keď o ôsmej čosi premietali v kine, šli si kúpiť 
lístok do Domu osvety a potom tam až do predstavenia „krúžili“. Kamil ma medzi nimi 
vždy poľahky našiel práve podľa zelených lodičiek. Aj som ich dlho opatrovala, ale  
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nedávno som ich už vyhodila. 
Usadili ste sa s ujom Kamilom hneď po svadbe v Necpaloch? Alebo ste 

najskôr žili  kdesi inde? 
Najskôr sme dva roky bývali u mojich rodičov 

na Športovej ulici za ihriskom. Kamil mal už 
v tom čase rozostavaný dom, bol už aj zakrytý, 
aj zvonku okožovaný, ale bývať sa v ňom ešte 
nedalo. Nasťahovali sme sa doň v polovici 
decembra 1970 a potom v júni mala prísť na 
návštevu teta z Nemecka, tak sme sa ho snažili 
rýchlo zariadiť, aby sme sa pred ňou nemuseli 
hanbiť . Všetko sme kupovali na pôžičku, 
peňazí vtedy nebolo. Kamil ešte päť rokov chodil 
zadarmo odrábať tým, čo nám na stavbe 
pomohli, koruny domov nedoniesol. Ja som bola na materskej, bola to bieda. Keď sa 
mu počas leta podarilo nejaké peniaze zarobiť, vždy sme kúpili niečo deťom.  
Aký bol a stále je život s takým šikovným majstrom a hudobníkom? 
Oveľa ľahší ako s mužom, čo má dve ľavé ruky . Okolo domu porobí všetko – vie 

sa postarať o elektrinu, plyn, vodu, stará sa o záhradu, keď sa niečo pokazí, hneď to 
opraví... Vyrobil aj viacero kusov nábytku – či už deťom, či ku nám domov... Je 
nenahraditeľný . 
Máte spolu tri deti – Romana, Rasťa a Renátku. Bolo už v detstve možné 

rozpoznať u nich niečo, v čom vynikali? 
To sa nedá tak jednoznačne povedať. Odmalička boli veľmi samostatní, v škole 

šikovní, problémy s učením nemali, dobre spolu vychádzali... A našťastie boli aj zdraví, 
takže sme s nimi nemali starosti.  
Podarilo sa im niekedy aj niečo vyviesť? 
No pravdaže, veď čo by to boli za deti, keby občas aj čosi nevyviedli . Až teraz, 

s odstupom 40 rokov sa dozvedáme, čo všetko to bolo . Bývali spolu hore na 
manazardke. Chlapci vždy Renátku využívali – raz na to, raz na to... Musela ich 
poslúchať, lebo sa jej vyhrážali. A keď aj chcela na nich niečo žalovať, nemohla si to 
dovoliť, lebo ju zastrašili. A tak vyrastala viac-menej medzi chlapcami, ktorých bola 
plná ulica. Hrávali spolu tenis, begbinton, v zime sa chodili sánkovať alebo si robili 
klzisko, v lete zas stanovali za domom, robili si cirkusové predstavenia... Doteraz na to 
radi spomínajú. 
Ja som sa do roboty neponáhľala a bola som radšej s nimi. Vždy som hovorila, že 

peniaze nie sú všetko – a ono sa nám to vrátilo. Deti boli zdravé, šikovné, v škole im 
to išlo, nemali žiadne problémy, ani psychické, ani žiadne iné... Takže chvalabohu. 
Dnes sa s ujom Kamilom tešíte už aj z početných vnúčat. Koľko presne ich 

máte? 
Máme osem vnúčat, sedem chlapcov a jednu vnučku – od 8 po 17 rokov.  
Môžeš nám o každom z nich čosi povedať? 
Môžem .  

Začnem najstarším. Roman má štyroch chlapcov, utešených mládencov. Voláme ich 
„dvaja veľkí“ a „dvaja malí“, pretože je medzi nimi dosť veľký rozdiel, takmer desať  
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rokov. Samko chodí posledný rok na gymnázium a potom by chcel pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Simonko je prvý rok na strednej škole informatického zamerania 
a darí sa mu dobre. Alex s Benjamínom chodia na cirkevnú základnú školu. Alex je 
piatak a je veľmi šikovný, je to náš malý filozof. Športu sa veľmi nevenuje, ale zato 
mu to dobre myslí. A najmladší Benjamín je tretiak.  
Rasťov Filip má 15 rokov. Chodí do kvinty na osemročnom gymnáziu a tiež je veľmi 

šikovný, doteraz mal na vysvedčení len samé jednotky. Je veľmi rozhľadený, vzdelaný, 
všestranný, všetko ho zaujíma. Dá sa s ním dobre porozprávať na hocijakú tému. David 
chodí do piatej triedy, tiež je veľmi šikovný. Nie je až taký všestranný ako Filip a trochu 
ho k tomu učeniu treba aj viesť, lebo doteraz mu učiť sa až tak nebolo treba, stačilo 
mu v škole počúvať. No teraz mu už pribúdajú nové veci, tak ho rodičia musia trochu 
viac pripierať a viesť k tomu, aby si v tom našiel systém. Obaja chlapci sú aj športovci 
a hudobníci, takže sú plno vyťažení, nemajú počas týždňa žiaden voľný deň. Ale to je 
dobre, oni to potrebujú, najmä David, ktorý je veľmi živý a nevydrží päť minút na 
jednom mieste, stále musí niečo robiť. Obaja sú aj recitátori, chodia na súťaže.  
No a Renátkina Ivanka je siedmačka, chodí do školy v Lazanoch, a Ondrík je piatak. 

Tiež sú šikovní, Ondrík má dobré logické myslenie. 
Ivanka je jediné dievča medzi toľkými chlapcami. Vie si s nimi poradiť? 
Pravdaže. Ľavou zadnou . Iva je rázna a od prvej triedy zvyknutá na „robenie 

poriadkov“. V triednom kolektíve má totiž šesť veľmi problémových chalanov. Sú 
najhoršou triedou v škole. S rodičmi týchto detí je ťažká spolupráca. Zaujímajú postoj 
„učiteľka je zlá a naše deti dobré“, čo je pre našu dobu typické. Na rodičovské 
združenia nechodia a problémy tam nemajú konca. Pritom tie deti si tam zákerne 
ubližujú... Jedine Ivy, možno preto, že je taká vysoká a rázna, sa tí chalani boja. Takže 
ona ubráni seba i Ondríka.  
V časoch, keď sme ešte robievali Maňa anketu o najlepší film, pesničku, 

speváka, speváčku..., vždy si nás prekvapovala tým, že si bola fanúšičkou 
filmov či hudby, ktoré práve letia. Zostalo ti to doteraz? Čo momentálne 
najradšej pozeráš a počúvaš? 
Áno, zostalo. Najradšej mám populárne piesne, potom vážnu hudbu – a najmenej 

ľudovú. Možno i preto, že ju v podaní Kamila počúvam 
niekoľko hodín denne .  
Hneď, ako vstanem, zapínam si Slovenský rozhlas, 

kde je okrem hudby i hovorené slovo. Poobede sa 
Kamil usídli v obývačke, kde pozerá televízor a ja sa 
presúvam do druhej izby. Tam si naladím väčšinou 
Beta rádio (prípadne Rádio Expres, ale to už menej, 
lebo tam stále hrajú to isté), čítam si a lúštim krížovky.  
Spolu s manželom ste už obaja dôchodcovia. 

Aký je život na dôchodku? Nenudíte sa?  
To nie, hoci občas nás chytá ponorková choroba. Nie 
sme nejakí zvlášť aktívni. Kamil síce chodí každý týždeň 
spievať, občas spolu zájdeme do kúpeľov... Ale inak 
sme len doma. Ja by som aj rada chodila na dovolenky, 
ale nemám s kým, môj muž na to nie je. Preto iné  
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krajiny navštevujem len virtuálne a teším sa, keď sa aspoň raz za pár rokov niekam 
dostanem. Teraz som napríklad bola v Chorvátsku, bolo tam perfektne. Tak mi hádam 
dobrý pocit z toho na nejaké tie roky vydrží. A veľa čítam. Niektoré knihy začínam už 
aj druhý raz . 

Čo ťa v živote najviac teší? 
Mojou najväčšou radosťou sú deti a vnúčence. A ešte sa teším aj zo zdravia, ktoré 

máme momentálne ako-tak pod kontrolou. 
 

Za rozhovor ďakuje 
Eva Humajová 

 

Vlasta Petrášová (rodená Hicklová) sa narodila 7. septembra 1945 rodičom Emílii 
a Pavlovi ako najstaršia z troch detí. Vyštudovala strednú ekonomickú školu v Prievidzi 
a celý život pracovala v administratíve. V roku 1968 sa vydala za Kamila Petráša. Má tri 
deti a osem vnúčat. Žije v Necpaloch. Od roku 2000 je na dôchodku. Medzi jej záľuby 
patria knihy, filmy, hudba a lúštenie krížoviek.  

K 70. narodeninám 
 

(Starkej Vlaste Petrášovej)  
 

Svoje detstvo prežila si v Handlovej, 
ako prvá si sa narodila do rodiny Hicklovej. 
Svoju mladosť prežila si v Prievidzi, 
a to priamo na Športovej ulici. 
 

Fešanda si bola veľká - veru tak, 
za tebou vykrúcal hlavu nejeden chlap. 
No ty do oka si padla jemu – 
trubkárovi necpalskému. 
 

So starkým ste zakotvili v Necpaloch, 
máte jednu dcéru a tiež synov dvoch, 
jednu vnučku, sedem vnukov, 
je nás veru ako vlkov. 
 

Šťastne si vy žijete celé roky, 
aj keď občas objavia sa mraky, 
v dobrom i v zlom, tak, ako ste si sľúbili, 
na tej ceste životom ste však nezablúdili. 
 
Počítať si vždy vedela, 
financmajster bol vždy z teba, 
so slnkom si kamarátka, 
rada si ľahneš do lehátka. 
 

Po dome sa vrtíš stále, 
všetko máš vždy upratané. 
Varíš, pečieš, zaváraš, 
na všetko si nájdeš čas. 

Poobede pri kávičke, 
zabávaš sa pri tajničke. 
Mozog rada precvičuješ, 
v časopisoch si listuješ. 
 
A každý deň do polnoci, 
ovládač Ty mávaš v moci. 
Prepínaš si kanály, 
kde dávajú seriály. 
 

A keď prídu prázdniny, 
mávaš hneď z nás šediny. 
Hrnce musia plné byť, 
má ich kto hneď vyprázdniť. 
 

Na tie tvoje obedy 
hľadáme si dôvody. 
Fantasticky varíš veru, 
čokoládu dáš nám celú. 
 

Vzorne sa ty o nás staráš, 
s láskou sa nám prihováraš. 
Za to ťa my radi máme, 
preto si ťa uctievame. 
 

A dnes k tvojmu jubileu 
pozdvihnime čašu sklenú. 
Nech ti dlho zdravie slúži, 
tak si to dnes riadne uži. 
Nech sa ti aj ďalej darí 
a buď dlho medzi nami. 
 

Ivanka, Ondrík a rodičia Božikovci 
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NECHAŤ SA PREKVAPIŤ BOHOM 
– NEOPÍSATEĽNÝ ÚŽAS 

(Katolícky kútik) 
 

Minulý rok v letnej Mani sme písali o Pablovi Domínguezovi, španielskom 
kňazovi, ktorý v mladom veku zahynul pri zostupe z hory Moncayo. Režisér 
Juan Manuel Cotelo o ňom nakrútil zaujímavý dokument Posledný vrchol 
a tento rok sa vďaka českému Karmelitánskemu nakladateľstvu dostal 
k našim čitateľom i prepis Pablových posledných duchovných cvičení 
v publikácii nazvanej Až na vrchol.  

 

Pabol dával duchovné cvičenia rehoľným sestrám v Tulebras vo februári 2009, 
v posledný týždeň svojho života na zemi. Prinášame vám z nich úryvok 
dokumentujúci Pablovu neutíchajúcu radosť a zároveň hlbokú múdrosť, ktorou 
oslovoval ľudí počas celého svojho života. (A začína už i po smrti.)  

 

Existujú skvelé príbehy o stretnutí s Bohom. Je potrebné dnes prosiť Ducha 
Svätého, pretože nie sme pelagiáni, aby sme si mysleli, že iba svojím úsilím docielime 
všetko. Musíme prosiť Ducha Svätého, aby nám znovu umožnil sa s ním stretnúť, 
zakúsiť ho výnimočným spôsobom; najprv ako všemohúceho Stvoriteľa – je mojím 
Stvoriteľom; po druhé ako Otca – je mojím Otcom; a po tretie ako manžela, teda 
v jeho intimite, spôsobom, aký raz budeme zakúšať v nebi – intenzívne spojenie 
s Bohom v Kristovi. 

Môžeme si myslieť: O tom sme už toľkokrát meditovali. Alebo: To sú veľmi dobré 
exercície. Pravdou ale zostáva, že žiadny deň sa nebude opakovať a že nám dnes 
môže Boh udeliť výnimočnú milosť, ktorá nám umožní vstúpiť do intimity s ním. 

Ako sa to stalo Händlovi. Žil v Londýne v období, kedy prechádzal hlbokou 
vyprahnutosťou a nebol schopný komponovať. Pre hudobného skladateľa, rovnako 
ako pre básnika či maliara, je tvorivá vyprahnutosť skutočnou katastrofou; človek nie 
je schopný ničoho. Ľudia venujúci sa písaniu, ako napríklad novinári, vám to potvrdia: 
„Prežívam obdobie, kedy píšem s veľkou ľahkosťou, a naopak, existujú chvíle, kedy 
nevyplodím ani slovo.“ 

Händel prežíval nesmiernu vyprahnutosť, bojoval s hlbokou depresiou – 
prinajmenšom duchovnou -, ako sám popisuje. Nevedel, čo robiť, rúcal sa mu svet. 
Jedného dňa sa vydal na prechádzku Londýnom. Bola už noc. A keď zašiel za roh, 
zastavil sa, pretože mal pocit, že z jednej miestnosti začul hlas sopránu. Spozornel 
a započúval sa. Slová piesne hovorili o izraelskom národe, o jeho ceste púšťou, 
o očakávaní Vykupiteľa. Niekto spieval piesne z Písma, modlil sa spevom. 

Händel neskôr spomínal, že v tom okamihu nepočul hudbu, ale Boží hlas 
prichádzajúci k nemu skrze hudbu. A keď človek Boha počúva, život sa premieňa. 
Nedeje sa tak, keď človek poslúcha slová, o ktorých si myslí, že pochádzajú od Boha. 
Deje sa tak, keď človek skutočne počúva Boha. Ako keď niekto číta Písmo, začuje 
Boha a cíti, akoby sa v ňom v tej chvíli rozhorel prudký oheň. Práve to sa prihodilo 
Händlovi. Bežal domov a za dvadsaťdva dní napísal Mesiáša. Tak vznikol Mesiáš. 
Dvadsaťdva dní bezprostredne po tej udalosti. 
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Som presvedčený, že musíme konať omnoho väčšie 
diela, ako je Mesiáš, pretože náš život je skutočnou 
Božou miniatúrou, Božím skvostom. Ale musíme dovoliť 
Božiemu slovu, aby do nás vstúpilo, oplodnilo naše 
vnútro. Musíme sa s ním stretnúť, musíme sa ním nechať 
omráčiť. Musíme sa teda pozerať na veci nerutinným 
spôsobom. 

Nedávno sa v New Yorku uskutočnila zaujímavá štúdia. 
Jednému z najlepších huslistov sveta ponúkli spoluprácu 
na experimente, za ktorý mu, samozrejme, chceli 
zaplatiť. Hral na jedny z najlepších huslí, na stradivárky, 
a práve skončil skvelý koncert v meste; viac ako tisíc ľudí zaplnilo sálu a búrlivo 
aplaudovalo, pretože to bol husľový virtuóz.  

Povedali mu, aby šiel do metra, prezliekol sa do handier a zahral to isté, čo v sále. 
Počas dopoludnia zahral dvakrát tie isté kusy, zopakoval koncert s tými istými 
husľami a spočítal, že celkovo získal tridsať dolárov a iba dve osoby sa zdržali o čosi 
viac než minútu; všetci ostatní vystúpili z metra a odišli. 

Peniaze nechcel. Hovoril však, že zostal ohromený, pretože mu ľudia uštedrili lekciu: 
to najkrajšie, najvýnimočnejšie nás môže minúť, pretože nám chýba schopnosť to 
vnímať. 

Monsignor Dziwisz, súčasný krakovský arcibiskup a kardinál a bývalý sekretár 
pápeža Jána Pavla II. (Ján Pavol II. bol zvolený za Petrovho nástupcu ako 58-ročný, 
bol to človek nesmierne vitálny, nadšený športovec, horolezec, ktorý poznal do detailu 
hory v Zakopanom, a akonáhle sa mu naskytla príležitosť, chodil sa lyžovať), 
rozpráva, že jedného rána – nie dlho po svojom zvolení za pápeža – Ján Pavol II. 
vyhlásil: „A čo keby sme si šli zalyžovať v prestrojení?“ Monsignor Dziwisz súhlasil. 
Dohodli sa, že sa budú snažiť, aby si ich nikto nevšimol, a pôjdu si zalyžovať do hôr 
neďaleko Ríma. Odišli jedným autom z vatikánskeho vozového parku a monsignor 
Dziwisz hovorí, že pápež si schoval tvár za otvorenú dvojstranu denníka L'Osservatore 
Romano. Sprevádzal ich ešte jeden sekretár a všetko prebiehalo v poriadku. Pápež si 
to ako veľký športovec užíval, pretože Vatikán s celou svojou nádherou nie je nič iné 
ako „krištáľové väzenie“. 

Keď čakali na vlak a chceli vyjsť hore, pápež si dal dole okuliare. Vtom sa mu 
nejaké dieťa pozrelo do tváre a povedalo mame: „Mami, to je pápež.“ Maminka mu 
odpovedala: „Čo to hovoríš za nezmysly.“ Ale dieťa trvalo na svojom: „Mami, je to 
pápež.“ Svätému Otcovi nezostalo iné, ako si okamžite nasadiť okuliare, Dziwisz 
nevedel, kam sa schovať, a ten druhý sekretár povedal dieťaťu: „Nehovor hlúposti!“ 

A tak sa museli vrátiť do Vatikánu, pretože by sa mohli dostať do nepríjemností, 
keby dieťa stále opakovalo: „Videl som pápeža, videl som pápeža.“ 

Musíme sa stať deťmi, aby sme uvideli pápeža. Dospelý človek by si pomyslel: 
„Pozri sa, ako sa podobá na pápeža. Musí to byť jeho dvojník.“ 

 

(Z knihy Pabla Domíngueza: Až na vrchol; Karmelitánské nakladateství Kostelní 
Vydří, 2015) 

  Obrázok: www.martinus.sk 
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TAJNIČKA 
 
„Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že ... 

(tajnička).“  

(Matka Tereza) 

 

1. Rodinný zábavný park v Poľsku - meno chameleóna rodiny Weissabelovej. 
2. Opak bohatstva - meniny má 9.12. 

3. Nová reštaurácia v Prievidzi - krstné meno člena našej rodiny, ktorý oslávil 60 
rokov. 

4. Sedem dní - hlavné mesto Maďarska. 

5. Priezvisko člena Necpalanky - latinský názov horčíka. 
6. Ostrov, na ktorom boli na dovolenke Melichové - zviera s dvoma hrbmi. 

7. Zviera, ktoré prespí zimu - slimák po česky. 
8. Krajina, z ktorej pochádza pieseň Tichá noc - prichádza na bielom koni. 

9. Priezvisko prievidzského dekana - mesto, v ktorom sa nachádza Múzeum praveku. 

10. Meno súčasného pápeža - jednotka elektrického prúdu. 
Maťka Humajová 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlad
https://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=Nas%C3%BDti%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://sk.wikiquote.org/wiki/Chudobn%C3%BD
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OSEMSMEROVKA 
 

Boli Vianoce a sudca bol v príjemnej nálade. Spýtal sa predvedeného muža:  

„Za čo ste tu?“ 

„Za predčasné vianočné nákupy.“ 

„To predsa nie je žiadny priestupok. Ako skoro ste nakupoval?“ 

„Tri ....“ (tajnička -  6, 4, 9, 9, 4 písmen) 

AGÁT, ASTÁT, BANKÁR, BRÁNA, BRČKA, BURIZÓN, BYLINA, BYSTRINA, CIBUĽKA, 

CITADELA, ČÍNA, ČISTINA, ČIŽMA, ČREP, DANIEL, DARČEK, DOMÉNA, DUBINA, DUSÍK, 

ĎUMBIER, ENCIÁN, ENDOGENÉZA, ENTOMOLÓG, FAJKA, FONETIK, FRÁZA, FRETKA, 

GÁFROVNÍK, GANGRÉNA, GARÁŽ, HORÁRKA, HORČICA, HORĽAVINA, HORNINA, 

HORÚČKA, HOSTESKA, HROM, KABÁT, KABÍNA,  KOLONIZÁTOR, KOMODA, KÔŇ, 

KÔRKA, KOSŤ, ĽADOVEC, LASTOVIČKA, LATINČINA, LATRÍNA, LAUREÁT, LAZARET, 

LENTILKA, METEOROLÓGIA, METRONÓM, MILIMETER, MOTOR, NÁKUP, NANUK, 

NETVOR, NOCĽAŽNÍK, NONSTOP, NOVÁČIK, NOVICIÁT, OPAVA, POMARANČ, POTOK, 

RABAT, RADIKÁL, RAKETA, ROBOT, ROČNÍK, ROZPÚŠŤADLO, RYBA, SITINA, SOKOL, 

SPOLOČNOSŤ, STRAVA, TÉMA, TORZO, UNIVERZITA, ZÁPISNÍK, ŽENA 

Maťka Humajová 
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O TOM, AKO SA PETRÁŠ NIKDY NEVZDÁVA 
(24. rodinný výlet) 

 

Všetko sa to začalo úplne normálne. Ráno o siedmej sme prišli 
k autobusu, dostali sme označenia, Necpalanka zahrala a vyrazili sme sa 

cesty. V duchu hesla zájazdu „Smäd je sviňa!“ začal ujo Milan hneď aj 
lievať. 

 

Pokračovanie bolo takisto klasické. Ujo Peťo nás oboznámil s trasou a vybraní boli 

štyria kapitáni, ktorí si vytvorili vlastné družstvá – tentoraz to boli Anička Chudá, 

Mária Mokrá, Roderik Weissabel a Peter Lachký. Vedomostné úlohy zvládli – a my 
sme sa už blížili do prvého cieľa cesty, k Lietavskému hradu.  

 

Na Lietavskom hrade 
Z Lietavskej Svinnej to k hradu trvalo viac ako pol hodinu. 

Počasie však bolo nádherné. Kráčali sme najskôr sviežou zelenou 

lúkou a potom príjemným lesným chodníkom, až sme sa dostali 
k samotným zrúcaninám hradu. Bol dosť rozsiahly, hoci 

jednotlivé dostupné „priestory“ boli pomerne malé. Naša 
sprievodkyňa si nás teda rozdelila na dve skupiny a ukázala nám 

časti, ktoré sa už dobrovoľníkom podarilo odkryť.  

Po prehliadke sme sa vybrali tou istou cestou späť. A tu to 
začalo. Najskôr sa hlavnému organizátorovi Peťovi Petrášovi 

šmyklo na štrku a spadol dosť nešťastne. Nohu si síce nezlomil, 
ale pravdepodobne si natrhol šľachy a od tejto chvíle už len 

kríval.  

Ako by to nestačilo, malý Maťko na mňa už z diaľky kričal: 
„Peťka, pozri, máme rozbité okno!“ Šoférovi sa pri otáčaní stala 

menšia nehoda, pri ktorej narazil do dopravnej značky, a tak sme museli 
pokračovať ďalej v zadnej časti už len so „zlepenými črepmi“ namiesto okna. 

 

Slovenský orloj 

Po týchto nešťastných udalostiach sa po prvýkrát ukázalo, že Petráš sa len tak 
ľahko nevzdáva, pretože sa napriek tomu v dobrej nálade pokračovalo ďalej. 

Súťažilo sa o najväčšiu a najmenšiu šnicľu (najväčšia mala viac ako šesťdesiat 
centimetrov a najmenšia len pár milimetrov), najväčšiu a najmenšiu topánku 

(najväčšiu mal Tomáš Mečiar a najmenšiu Maťko Šutinský) - a ani nevieme ako, 

dostali sme sa do Starej Bystrice.  
Prezreli sme si tu krásne zrekonštruované námestie i orloj, ktorý patrí medzi 

najväčšie drevené sochy na Slovensku. Kompozične predstavuje sediacu 
Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, ale môžeme na ňom vidieť 

i sochy svätcov súvisiacich so Slovenskom a busty slovenských národovcov.  

Stali sme sa účastníkmi zvonenia o jednej hodine a po krátkej prestávke sme sa 
pobrali ďalej. Ako po mnohé iné roky, naším cieľom sa stala Terchová, v ktorej 

práve prebiehali Terchovské slávnosti. 
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Terchová 

V tomto klasickom cieli našich rodinných zájazdov problémy nezmizli, ale sa priam 
nakopili. Najskôr sme nemohli nájsť miesto na parkovanie. Potom sme sa pri 

schádzaní autobusom dolu kopcom k jednému penziónu „zasekli“ a prišli o ŠPZ. Po 
zídení sa na malej ploche s takým kolosom bol ťažké otočiť a zaparkovať. Keď sme 

konečne mohli vyjsť von a vybrať sa na prechádzku po dedine, až sme si tak 

vydýchli...  
  Niektorí šli na jarmok, naša rodina na krížovú 

cestu nad Terchovou. Lenže vopred sme 
v duchu už i tak tŕpli, ako sa od toho penziónu 

dostaneme zasa späť na cestu... A tie obavy 
neboli neoprávnené. Autobus sa na kopčeku 

opäť zakliesnil. Všetci sme vystúpili, chlapi 

tlačili... Nič nepomáhalo. Napokon pomohli 
susedia akousi drevenou latou. „To je teda 

adrenalín!“ zahlásil so širokým úsmevom ujo 
Peťo - a bolo po zlej nálade . 

Stále veselo 

V autobuse sa rozbehla vtipparáda, a keď sme zastali v motoreste Eden v Šuji, 
zábava mohla pokračovať. Súťažné družstvá čakali ešte dve exteriérové úlohy – 

chodenie v „obliečkovom valci“ a vypľúvanie slivkovej kôstky do diaľky. Absolútnym 

víťazom v tejto disciplíne sa stal Rasťo Petráš, ktorý vypľul kôstku do vzdialenosti 
viac ako 6 metrov.  

Po vyhodnotení celodennej úlohy – 
predviesť hocičo, čo v účastníkoch výletu 

evokuje číslo 660 (evidentná narážka na 

oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky 
o Necpaloch) – sa absolútnym víťazom stalo 

družstvo Roderika Weissabela, ktoré teda 
pôjde o rok na výlet zadarmo. Rozdiely medzi 

družstvami však boli tento rok tesné, iba 

jednobodové. Necpalanka zahrala pár 
pesničiek, vylosovali sme tombolu a vybrali 

sme sa na cestu domov.  
Lenže čo to! Zabudli sme sa spoločne odfotiť – a všade už bola tma. V duchu 

hesla „Petráš sa nikdy nevzdáva“ bola vyriešená i táto situácia -  zastali sme na 
Kľaku pod pouličnou lampou a tam vznikla naša tohtoročná „rodinno-výletná“ 

spoločná fotka.  
 

Tento výlet bol naozaj plný adrenalínových situácií. No pre nás, mladších, bol 
zároveň ukážkou toho, ako zvláda nepriaznivé situácie správny člen našej rodiny. 

Pozitívnou silou a úsmevom! Ďakujeme, ujo Peťo, že si to (s nami) nevzdal ! 
 

Petra Humajová 
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NECPALY (NE)ZABUDNUTÉ 
(Recenzia) 

 

Hodiny a hodiny času strávené chodením, navštevovaním, nahrávaním, 
zaznamenávaním, zapisovaním, prepisovaním, zosúlaďovaním 

a štylizovaním – aj tak by sa dalo charakterizovať viac ako 170 stranové 
dielo Kvetky Ďurčovej. Vyšlo v roku 2015 pod názvom Necpaly (ne)
zabudnuté a mapuje život v Necpaloch od minulosti až po súčasnosť. 

 

V poradí tretia publikácia o Necpaloch (prvou bola Pamätnica dobrovoľného 
požiarneho zboru v Necpaloch nad Nitrou, mestskej štvrte mesta Prievidza z roku 
1974 a druhou Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou z roku 2008) sa snaží doplniť 

predchádzajúce dve diela, najmä Pamätnicu obce Necpaly nad Nitrou. Voľne 
nadväzuje na ňou predložené témy, ale snaží 

sa ich i obohatiť.  
 

História Necpál 
Kniha sa skladá z viacerých častí. Históriu 

Necpál v nej fundovane predstavuje historik 

Erik Kližan, kaplnkami v Necpaloch, 
necpalskými hodami či cintorínom sa už 

zaoberá samotná autorka. Výstavbu 
Kopaničiek popisujú Emil Vaňo a Jozef 

Frankovský, činnosť materskej a základnej 
školy ich vtedajšie riaditeľky Mária Vaňová 

a Ľubomíra Holíková.  

V knihe je prezentovaná i výstavba 
kultúrneho domu, dobrovoľné organizácie či hudobné zoskupenia. Práve tu sa text 

začína bytostne dotýkať priamo našej rodiny. Na výstavbe kultúrneho domu sa totiž 
podieľal i náš starký Peter Petráš, aktívnymi členmi Denného centra Necpaly sú aj 

ujovia Anton Mečiar a Kamil Petráš a medzi hudobné skupiny nezanedbateľne patrí 

práve naša rodinná kapela Necpalanka.  
I medzi richtármi máme svojich predstaviteľov – odhliadnuc od toho, že náš 

prastarký Jozef Mečiar bol posledný „ozajstný“ necpalský richtár, medzi tými 
„pomyselnými - plesovými“ sa ocitli už aj Kamil Petráš, Eva Humajová a Rastislav 

Petráš.  
 

Súčasnosť 
Značný priestor venuje publikácia aj našim rodinným výletom a rodinnému 

časopisu Maňa. Zverejnený je tu i list už zosnulého pána Bohumila Vaňu, v ktorom 

nás povzbudzuje k „svedomitej a celej obci prospešnej novinárskej a literárnej 
práci“.  

Medzi osobnosťami Necpál takisto nachádzame známe mená – posledný necpalský 
richtár Jozef Mečiar, svedomitá zdravotná sestra Mária Mečiarová, hudobník 

a maliar – natierač Kamil Petráš, murársky majster Peter Petráš st., hudobník Peter  
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Petráš ml., vychýrená cukrárka Filomena Petrášová. Nechýbajú ich fotografie.  

V súčasných aktivitách obyvateľov obce sú spomenuté viaceré akcie, ktoré majú 
„na svedomí“ i členovia našej rodiny – necpalské plesy, pochovávanie basy, výstavy 

ručných prác, aktivity FanNecpaly. Zachytené sú tu i niekdajšie hry a početné 
spomienky pamätníkov. 

Chcete sa dozvedieť viac o krave, ktorá dokázala zabrzdiť i autobus? O tom, ako 

náš ujo Kamil získal prvú harmoniku? Alebo o koze, ktorá sa obesila? Potom 
neváhajte a začítajte sa aj do týchto riadkov . 

 

V závere knihy sa čitatelia dozvedia, čo sa zvyčajne v Necpaloch varilo a autorka 

im dovolí nazrieť i do archaizmov, prezývok a „nadávok“, ktoré sa bežne v tejto obci 

používali.  
Čo je však najdôležitejšie... Po prečítaní každého jedného slova a prezretí každého 

jedného obrázku čitatelia isto pocítia, čo to znamená byť Necpalanom – a zatúžia sa 
s touto radosťou podeliť i s ostatnými.  

Preto ak ste dostali chuť ponoriť sa spolu s nami do života našej obce, odporúčam 

vám nešetriť čas a námahu a vydať sa na putovanie našou mestskou časťou 
i prostredníctvom tejto cennej publikácie, ktorú so spoľahlivým tímom 

spolupracovníkov vytvorila naša rodinná priateľka Kvetka Ďurčová . 

 
Petra Humajová 

 

S HUMOROM NA NÁRODNOM CINTORÍNE 
 

Už dávnejšie som si v programe Slovenského komorného divadla 
v Martine všimla ponuku dnes už päťdielneho sitcomu so zaujímavým 

názvom – www.narodnycintorin.sk. Podľa popisu malo ísť o „divadelný 

žáner na Slovensku známy skôr z televíznej obrazovky ako z divadelného 
javiska“. Mali v ňom z hrobov povstávať najväčšie osobnosti nášho 

národného života a diskutovať o problémoch súčasnej doby. 
 

„Vyzerá to zaujímavo,“ pomyslela som si hneď. Lenže čo mi to bolo platné, keď 
kedykoľvek od roku 2012, kedy mi zišlo na um kliknúť si na rezerváciu vstupeniek, 

bolo vypredané... Až niekedy v septembri 2015 mi po náhodnom kliknutí na prvú 
časť daného sitcomu v pravom hornom roku zasvietili dve posledné voľné miesta. 

A tak sme spolu s mojou sestrou Maťkou neváhali. Rezervovali sme si ich a 21. 

októbra sme sa už vydali smerom na Martin. 
 

Hraboše a traktory Zetory 
Po príchode do divadla sme sa usadili na naše miesta a kým predstavenie začalo, 

prezerali sme si scénu. Vyzerala zaujímavo. Staré skrine, na nich sediaci párik 
hrdličiek... Stoličky s krížami a lavička. Tak toto bol divadelný cintorín... 

A potom to začalo. Na javisku sa objavil developer Mazaník (František Výrostko), 
ktorý už dlhší čas presviedčal primátorku Martina (Nadeždu Vladařovú), aby mu 

mesto odstúpilo časť pozemku národného cintorína. Mala by ním totiž viesť  

http://www.narodnycintorin.sk
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diaľnica. „Viete, ako sa tým vaše mesto zviditeľní?“ Keď s primátorkou odchádzal 

z cintorína, už ju mal takmer vo vačku. 
Na to sa však už osobnosti nášho národného života nemohli len tak pozerať. 

Z hrobov (teda zo skríň ) povstávali Karol Kuzmány (Karol Čičmanec), Janko Kráľ 

(Daniel Heriban), Elena Maróthy Šoltésová (Zuzana Rohoňová), Anička Jurkovičová 
(Henrieta Jančišinová – Kolláriková), Miloslav Schmidt (Marek Geišberg) i jeden 

náhodne pri múre zahrabaný pes (Dominik Zaprihač). Nemohli predsa dopustiť, aby 
ich telá  premiestnili kamsi na pole, kde sú „hraboše a traktory Zetory“! Začali teda 

uvažovať o tom, ako danú situáciu vyriešiť... 
 

  Zábava i poučenie 

  Mňa ako slovenčinárku 
táto netradičná forma 

pohľadu na osobnosti 
nášho národného života 

zaujala . Bola totiž 

spracovaná vtipno-
poučným štýlom, pri 

každej osobnosti 

zvýraznila nejakú jej 
podstatnú črtu a nenásilne predstavila i jej životný profil. Vďaka tomu sme sa 

v prvej časti dozvedeli napríklad to, že Karol Kuzmány bol na Národnom cintoríne 
v Martine z osobností slovenského národného života pochovaný ako prvý; že telo 

Janka Kráľa dvakrát exhumovali a v podstate „naisto“ doteraz nenašli; a že o Aničku 

Jurkovičovú, ktorá sa neskôr vydala za Jozefa Miloslava Hurbana, mal veľký záujem 
i Ján Francisci. Ten by sa osobnostiam na cintoríne pri riešení tohto problému ako 

niekdajší vodca revolúcie veľmi zišiel, ale urazený na Aničku sa odmieta „zobudiť“ 
. Humorne vyznela i postava na cintoríne náhodne zahrabaného psa Baču z Kysúc, 

ktorého v Martine zrazila motorka. Aj on sa snaží zapájať do „verejného života“ 

a zobudiť spiaceho Janka .  

Plusom inscenácie je isto i autorská hudba, ktorá nielen že prináša nové piesne, 
ale popularizuje aj tie staré, kultové národné, napr. Kto za pravdu horí. Zhudobnené 

básne tu majú napr. aj Janko Francisci a Janko Kráľ. Herec Daniel Heriban dokonca 

za stvárnenie neustále mierne „spoločensky unaveného“ Janka Kráľa získal 
v divadelnej sezóne 2012/2013 ocenenie Dosky za najlepší mužský herecký výkon.  

 

Ja osobne inscenácie takéhoto typu považujem za jednu z účinných ciest, ako 

i v súčasnom človeku vzbudiť záujem o minulosť a hrdosť na to, čo v našom národe 
máme; zároveň sa však na ňu pozerať i mierne kritickým pohľadom. Na 

pokračovanie „národného cintorína“ sa už teším a pevne verím, že sa mi podarí 
napokon uvidieť všetkých päť ponúkaných častí.  

 

Petra Humajová 

Foto: www.narodnycintorin.sk 
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COOL ŠTÚR AJ U SLOVENČINÁROV 
 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia života Ľudovíta Štúra, žili sme 

i my, slovenčinári, počas kalendárneho roka 2015 v intenzívnejšom spoje-
ní s touto významnou osobnosťou slovenskej jazykovedy i dejín. Naša 

škola – podobne ako iné – dostala za úlohu pripraviť krátky program. 

A tak sme sa spolu s kolegyňami chopili tejto úlohy. 
 

Robiť projekty a písať referáty, to je pre deti už dosť nuda. A tak som sa pre svo-

jich žiakov rozhodla ušiť čosi na mieru – resp. skôr hodiť návnadu a čakať, či sa 

chytia. Našťastie mám v triedach dostatok „šikovníkov“, ktorí sa daných úloh boli 
schopní ujať . 

 

Šiestaci a Štúr (?) 

Nehovorím, že šiestaci o Štúrovi ešte nikdy nič nepočuli, ale predsa len, táto osob-
nosť im zatiaľ nie je taká známa. Preto som si vo svojej triede vyhliadla iba dve ši-

kovné dievčatá, ktoré aj rady a pekne kreslia, Ninku a Vanesku, a spoločne sme 

pripravili Mapu života Ľudovíta Štúra.  
Dievčatá na výkres nakreslili hranice súčasného Slovenska, Česka, Rakúska 

a Nemecka, teda štátov, kde sa Štúr počas svojho života pohyboval. Potom tam 
dokreslili i konkrétne mestá s obrázkami budov, v ktorých sa Štúr zdržoval. K názvu 

mesta vždy priradili i rok, kedy tam Štúr bol, a významnú udalosť, ktorá sa tam 

odohrala.  
Celkovo na svoj výtvor týmto spôsobom zaznačili dvanásť miest – a vznikla z toho 

veľmi pekná panoramatická mapa, ktorá mala úspech u všetkých, čo ju videli. 
 

Nad Tatrou sa blýska 
Siedmaci, to je trieda plná chalanov. Dievčatá sú len štyri, zvyšný počet do dvad-

sať tvoria príslušníci silnejšieho pohlavia. Práca s nimi je niekedy ťažká. Do všetké-
ho sa púšťajú s vervou a všetci naraz - samozrejme, s bojovým pokrikom na perách 

. Základom je vždy nejako si ich rozumne usporiadať - tak, aby boli spokojní oni 

a i ja . 

Už v piatom ročníku som v nich objavila isté divadelné nadanie. Preberali sme roz-
právku Zemský poklad, ku ktorej bola v učebnici zadaná taká trochu zvláštna úloha. 

S inou triedou som ju ešte nikdy nerobila, ale tu mi to tak nejako vyšlo – a rozhodla 

som sa to skúsiť. Žiaci v triede mali vytvoriť osemčlenné skupiny. Štyria členovia 
skupiny mali hrať otca a jeho troch synov, ďalší štyria mali čítať ich repliky. Zahrali 

tak v podstate divadlo, na ktoré sa nebolo treba učiť žiadny text – a veľmi ich to 
bavilo .Túto formu sme teda vyskúšali i o rok pri príležitosti Roku Svätopluka – 

napísala som im scénku o jeho troch prútoch a vybraní jednotlivci ju potom týmto 

štýlom zahrali. Bola to jednoduchá vec, ale celkom efektná .  

A tak som sa s danou triedou rozhodla i pri Štúrovi vsadiť práve na túto kartu. Ten-
toraz však nemali hrať iba vybraní jednotlivci, ale celá trieda, a to scénku, v ktorej 

po prepustení Ľudovíta Štúra z Evanjelického lýcea v Bratislave odchádzajú na pro-

test i jeho študenti. Cestou do Levoče zloží jeden z nich, Janko Matúška, báseň Nad 
Tatrou sa blýska. Melódiu jej dodá dievčatami spievaná ľudovka Kopala  
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studienku – a stane sa z nej naša národná hymna .  

V scénke vystupoval okrem Ľudovíta Štúra aj Janko Francisci, Janko Matúška 
a Janko Kráľ – i množstvo bezmenných študentov . Samozrejme, najväčší záujem 

bol o tie hlavné postavy, ale keďže mali hrať iba gestami, nemohla som vybrať ho-

cikoho. Navyše tí, čo čítali ich hlasy, tiež nemohli byť nejakí slabí čitatelia. (Aspoň že 

dievčatá a ich úlohy boli od začiatku jasné .) No a tí chalani, čo zostali v laviciach 

(po nejakej tej výmene názorov a prehltnutí sklamania napokon ozaj všetci ostatní) 
museli dávať pozor, lebo v prípade ochorenia nejakej z hlavných postáv museli byť 

v pohotovosti ako náhradníci.  
Nácviky sme mávali vždy na konci hodiny (pričom som sa vždy vopred ospravedl-

ňovala za hlučnosť kolegyniam učiacim v okolitých triedach). Veď keď toľko chala-

nov začalo na konci spievať slovenskú hymnu, nebolo to až tak veľmi potichu... 
Hlavné postavy sa do svojich úloh vžili a hoci sme nemali nejaké špeciálne kostýmy, 

na vystúpenie si pekne priniesli košele, namaľovali si fúzy a zrazu z nich boli veľkí 
štramáci .  

Smola len, že priamo na programe nám zlyhala technika – efekt potom nebol až 

taký, aký mal byť. Ale aj tak som bola na siedmakov hrdá, že to tak zvládli. 
A celkom som sa pobavila i na tom, keď pri opakovaní učiva o pár týždňov neskôr 

nehovorili „to napísal Janko Kráľ“, ale „to napísal ten, čo ho hral Milan – Milan, koho 

si to hral“ ? 
 

Množstvo talentov 
Z tých tried, ktoré učím slovenský jazyk, mi k dispozícii zostal ešte deviaty ročník 

s množstvom talentov. Napokon sa mi z nich vykryštalizovali tri skupinky. Ninka si 

pripravila prezentáciu s kvízom o živote Ľudovíta Štúra. Spolu s Monikou potom pro-
stredníctvom neho v závere programu preskúšali žiakov a správnu odpoveď odme-

nili cukríkom.  
Trojica Lenka, Dominika a Paťka sa chytili nápadu zinscenovať fiktívny rozhovor 

Kollára, Sládkoviča a Štúra. Každý z nich mal totiž iný pohľad na lásku – Kollár dával 
polovicu srdca žene a polovicu vlasti; Sládkovičovi žena a vlasť v láske splývali 

v jedno – a Štúr venoval svoje srdce iba vlasti. Dievčatá viedli na túto tému nápadi-

tý rozhovor, ktorý si samy pripravili, a svoje tvrdenia dokladali i konkrétnymi verša-
mi (s ich hľadaním som im už pomohla i ja). Paťka (= Štúr) si dokonca vyrobila 

i originálnu bradu a siedmaci jej požičali klobúk, ktorý použili v scénke. Bol síce skôr 
pastiersky ako „cylinderský“ – ale tak lepšie niečo ako nič . Dievčatá so svojím 

vystúpením takisto zožali úspech. 

No a ich spolužiačka Miška, tá už minulý rok pri rôznych príležitostiach 

„zahviezdila“ veršovaním. Podarilo sa jej vymyslieť vtipnú Modlitbu za iPhone - a jej 
terajší výtvor za jednou z jej prvotín vôbec nezaostával. Veď čítajte sami :  

 

Cool Štúr 
 

Nazdar, ja som Štúr, 
moje meno je cool. 

Uhrovec je rodné mesto moje, 
tam ma nosili na chrbte kone. 
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Mamka ma kojila láskou k vlasti, 
ktorá bola, aj je plná slasti. 

Slovensko milujem, je to super štát, 
každý jeho obyvateľ pestuje muškát. 

 

Po štúdiu v Bratislave odišiel som do Nemecka, 
no peňazí som nikdy nemal plné vrecká. 

V Nemecku boli celkom OK ľudia, 
veď tam len osobnosti smotánky chodia. 

 

A kto sa tam neobjaví, 
kto si slávu nepripraví, 

akoby ani nežil. 
Ja som tam bol – a prežil. 

 

Po príchode na Slovensko stal sa zo mňa učiteľ. 
Nie taký, ako ostatní, žiadny prísňak, mučiteľ. 

Z lýcea ma vyhodili, 
príliš na mňa už žiarlili. 

 

Bol som ozaj dobrý 
- a oni od závisti modrí. 

Moji žiaci sa za mňa modlili, 
veľké veci pre mňa spravili. 

 

Prišiel rok 1843, 
ja, Hurban a Hodža sme boli machri. 

Nový jazyk sme uzákonili, 
veľkú vec pre Slovensko spravili. 

 

A po tejto veľkej veci, 
dali sme si po pol deci 

aby sme to oslávili, 
spoločne sa potešili. 

 

Nastal rok 1856, 
moje telo už tú bolesť nevie zniesť. 

Poľovačka nešťastne skončila 
a môj život naveky uhasila. 

 

Majte sa tu krásne všetci, 
som rád, že pre Slovákov som spravil veľké veci. 

Za mnou smútiť nemusíte 
viem, že ma v srdci nosíte. 

 

A tak sme to nejako zvládli. Spolu s číslami žiakov mojich kolegýň sme vytvorili 

program, ktorý bol hádam celkom „cool“ . Odhliadnuc od organizačného stresu 

týkajúceho sa vecí okolo neho, napokon sme sa na ňom celkom pobavili .  
 

Petra Humajová 
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KEĎ NETEČIE, ASPOŇ KVAPKÁ. A NIEKEDY ANI 
NEKVAPKÁ...  

 

(7. december 2015) 

 

14:35 Prichádzam domov z práce. Po tom, ako mi starká podrobne poopisuje, čo 
robila doobeda, aké medovníčky upiekla a akým spôsobom ich upiekla, mi oznamuje, že 
netečie voda. Vraj sa stala nejaká porucha u „Šupkov“ a už doobeda to začali opravovať. 

14:45 Prichádzam ku nám hore, zdravím ocka, ktorý pečie oblátky a rozprávam mu, 
ako bolo dnes v lekárni. 

14:48 Medzitým zabúdam, že netečie voda, a tak stojím kúpeľni s rukami pod 
momentálne nefunkčným kohútikom - s tekutým mydlom v dlaniach. Našťastie v tom 
momente prichádza z práce aj Peťka, berie minerálku a oplachuje mi ňou ruky. 

14:51 Zo spálne vychádza maminka, ktorá sa práve zobudila z poobedňajšieho 
spánku. Keď zistí, že voda stále netečie a nemôže sa ísť pred nočnou osprchovať, ide radšej 
ďalej spať. 

14:55 S Peťkou zisťujeme, že keď netečie voda, nemôžeme si ani uvariť kávu. 
Chytám sa iniciatívy a idem kávu kúpiť oproti „k Borkovi“ do automatu. 

15:02 Vraciam sa domov s kávou. Medzitým Peťka volala do roboty Maťovi a Maťo 
sľúbil, že donesie vodu v pár fľašiach zo skladu, kde pracuje. 

15:10 S Peťkou rozmýšľame, čo spravíme, keď sa poruchu nepodarí opraviť, kam sa 
pôjdeme večer osprchovať. Za najlepšiu voľbu považujeme ísť večer autom k tete Erike 
a ujovi Peťovi. (Hádam by nás nevyhodili .) Ďalej premýšľame o tom, ako umyjeme kopu 

riadov, ktoré sa nám už ani nezmestia do drezu. Peťka navrhuje naplniť vodou dva veľké 
hrnce, jeden na opláchnutie od hrubej špiny, druhý na „dočistenie“. 

15:17 Ocko hovorí, že sa nemáme báť, že veď na ulici už od obeda robia nejakí 
robotníci, tak sa to isto rieši. Vyvádzame ho z omylu. Keď sme išli domov, na ulici nikto nebol. 

15:26 Domov prichádza Maťo. V rukách nesie štyri fľaše s horúcou vodou. Jednu si 
berie a ide do kúpeľne „osprchovať sa“. Konštatuje, že takto aspoň on bude mať na 
sprchovanie ešte teplú vodu. 

15:27 Maminka definitívne zanechá spánok a navrhuje ockovi, aby išiel nabrať do 
potoka za vedro vody, ktorú by sme mohli využiť miesto splachovania na WC. Idem ockovi 
pomôcť. Na ulici zbadáme robotníkov. Skonštatujeme, že sa už vrátili a dohodneme sa, že 
vodu z potoka zatiaľ brať nebudeme. Ocko hovorí, že ak to dneska neopravia, určite pristavia 
cisternu, kde si potom naberieme zásoby. Ideme späť dovnútra.  

15:30 Skúšame, či už náhodou voda nezačala tiecť. Tečie!!! Vtom vychádza 
z kúpeľne Maťo s úsmevom na tvári a hovorí: „Som ako nový, a to iba z litra čistej vody!“ 
Keď zbadá, že voda už tečie, iba si povzdychne: „Jáj, akurát keď som vyšiel zo sprchy... Ale 
chápete? Stačil mi iba liter vody!“ 

15:35 Maťo hovorí, že nabudúce v takejto situácii bude najlepšie pri sprchovaní 
použiť „fangľu“ a ňou si liať na telo vodu, lebo keď si namydlíme ruky, plastová fľaška sa 
v nich šmýka . 

16:06 Maminka vychádza z kúpeľne spokojná, osprchovaná a voňavá. Hovorí ockovi: 
„Zažili sme aspoň trochu rozruchu, že, ocko?“  

Maťka Humajová 
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RECEPTY 
Perníčky – hneď mäkké 
 

30 dkg hladkej múky, 18 dkg práškového cukru, 
2 vajcia, 2 PL tekutého medu, 1 ČL sódy bikarbóny, 

1 ČL perníkového korenia 
Vajcia, cukor a med dobre vyšľaháme (šľahačom), 

potom pridáme ostatné suroviny, spolu spracujeme 

a dáme na 1 deň do chladničky. Potom na tenšie 
rozvaľkáme (najviac 3 mm), vykrajujeme pohárikom 

(3 cm), dáme na plech vyložený papierom na 
pečenie a pri 180°C na bledšie ružovo upečieme. 

Upečené spájame slivkovým lekvárom, vrchnú časť 
namáčame do čokoládovej polevy. (Pri rozguľovaní môžeme vykrojiť a upiecť najprv 

len pár kúskov a tak odhadnúť  hrúbku cesta a veľkosť pohárika, až potom 

vykrajovať na celý plech.) 
 

Medové cigary 
 

  10 dkg medu, 10 dkg várovej čokolády, 10 dkg 

mletých orechov, 15 dkg práškového cukru 

  Med a polámanú čokoládu za stáleho miešania 
na miernom ohni rozpustíme, nahrejeme až do 

bodu varu, odložíme, hneď pridáme orechy, 
spolu dobre premiešame, vyklopíme do misky, 

kde už máme pripravený preosiaty práškový 

cukor a spracujeme na hladký bochník. Hneď, 
ešte z teplého, šúľame na suchej doske cigary. 

Keď sú hotové, hrubší koniec namočíme do 
bielka a maku. Necháme zaschnúť. Cigary sú spočiatku tvrdšie, ale po pár dňoch 

zmäknú. 
 

Syrové keksy 
 

15 dkg hladkej múky špeciál, 15 dkg „Hery“, 
15 dkg strúhaného tvrdého syra (tehla), pol 

čajovej lyžičky sladkej červenej papriky, pol 
čajovej lyžičky soli 

Vypracujeme cesto, vyvaľkáme na hrúbku asi 

4 mm, potrieme bielkom, radielkom pokrájame 
tyčinky alebo vykrajujeme rôzne tvary, 

posypeme sezamom a upečieme.  

 
Recepty poskytla 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 
 

V rubrike Z archívu načrieme do slohových prác ôsmačky Petry 
Humajovej, v čase ich písania trinásťročnej. Predstaví nám v nich 
svoj pohľad na starých rodičov i na zmysel 
čítania.  

 
Charakteristika starých rodičov 
  

Raz som išla po časopis do spálne mojich starých 
rodičov. Nad posteľou som zbadala ich zarámovanú 
svadobnú fotografiu. Na časopis som úplne zabudla. 
Sadla som si na stoličku a začala som premýšľať. 
Starká sa narodila v Necpaloch na dolnom konci. 

Odmalička ju viedli k viere v Boha. Doteraz je veľmi 
nábožná, do kostola chodí každý deň. Starká je 
plnoštíhla. Má krátke vlasy, ktoré zdobia šediny. Modré oči už nevidia ako 
voľakedy, preto nosí okuliare. Neodmysliteľnou súčasťou jej odevu je šatová 
zástera. Medzi starkine záľuby patrí pečenie. Keď bola mladšia, pekávala na 
svadby. Často ju nazývame rodinnou cukrárkou, lebo také krásne torty 
a koláče už nevie asi nikto z rodiny robiť. Starká však aj rada šije 
a nepohrdne ani dobrou knihou. 
V tomto je starký jej opakom. Kým ona prečíta knihu za deň, starký ju číta 

tri roky. Starký je tiež Necpaľan. Vyučil sa za murára. Ešte aj teraz – v 72. 
roku svojho života – odchádza z domu každý deň a pracuje. Starký má 
postavu strednej výšky, sivé vlasy a hnedé oči. Bez roboty doma neobsedí. 
Okrem práce má rád aj šport. Nevynechá ani jeden futbalový zápas 
v Prievidzi. Keď má čas, pozerá futbal a hokej aj v televízii. Každý deň si 
pozrie aj televízne noviny. Má zmysel pre humor. V zime ho často 
nahovoríme, aby sa s nami išiel sánkovať a v lete chodíme na prechádzky. 
Vtom sa otvorili dvere a do spálne vošla starká. Spomenula som si na 

časopis, zobrala som ho a s úsmevom som vyšla zo spálne. 
 

Čo mi dáva kniha 
 

Každý isto pozná slovo kniha. Mnohí si pod týmto pojmom predstavia 
povinné čítanie, iní zase popísané strany s názvom na obale. Nič viac im 
kniha nehovorí. Radšej si pozrú televízor. Ja však patrím medzi tých 
šťastlivcov, ktorým kniha dáva aj čosi viac ako známku z čitateľského 
denníka.  
Vo voľnom čase si rada sadnem a prečítam niečo dobré – napríklad román. 
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Niekto by sa možno spýtal: „A čo s takým 
románom? Načo budem čítať vymyslené 
príbehy, ktoré si vo svojej fantázii vytvoril 
nejaký spisovateľ?“ Čítanie románu je však 
veľmi napínavé – stačí sa vžiť do deja. 
Často sa pýtam: „Urobila by som to tak, 
ako tá postava, či nie?“ Premýšľam, čo by 
sa stalo, keby... V románe môžem objaviť 
i citát – heslo, ktorým sa môžem riadiť celý 
život. Treba však nájsť podstatu deja, nie 
len bezmyšlienkovito čítať.  
Keď túžim zažiť nejaké dobrodružstvo, nemusím cestovať do diaľav, kde 

ešte nie je civilizovaný život. Stačí, keď si zoberiem knihu od Karla Maya  
a živo si predstavujem, čo všetko sa tam deje.  
Zaujíma ma učivo na dejepise? Požičiam si z knižnice historický román 

z toho obdobia, čo práve preberáme. Pútavou formou sa dozviem 
o všetkom, čo ma zaujíma.  
Na svete však nie sú iba romány. Keď nemám veľa času, stačí mi prečítať 

si párstranovú poviedku – oveľa kratšiu ako román.  
Mám chuť zasmiať sa? Nemusím hneď brať televízny program do rúk 

a hľadať nejaký zábavný program. Stačí si prečítať knihu vtipov.  
Nepohŕdam ani poéziou – len musím mať chuť na verše. Pochopiť zmysel 

lyrickej básne – to znamená prečítať si ju viackrát. A hoci ani lyrika nie je na 
zahodenie, radšej mám epiku.  
Medzi moje obľúbené patria aj náučné knihy. Vždy sa z nich dozviem niečo 

nové, alebo si pripomeniem, čo som už zabudla. Pomáhajú mi riadne sa 
pripraviť do školy a môžem si precvičiť veci, ktoré mi nejdú. 
Čo mi teda dáva kniha? Poučenie, zábavu, nové vedomosti, dobrodružstvo 

a dobre využité voľné chvíle. Neoplatí sa pre toto všetko aspoň raz za čas si 
niečo prečítať? 
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Písané slovo fascinovalo malú 
Peťku odjakživa 



Pýta sa hosť čašníka:  

„Vy nedávate na stôl špáradlá?“  
„Predtým sme dávali, ale prestali sme, 

pretože ich hostia nevracali.“ 
 

Sotva sa hokejista vráti zo zápasu, 
manželka na neho spustí:  

„Taká hanba, to si sa pred tým zápasom 

nemohol lepšie umyť?“  
„O čom to hovoríš?“ diví sa športovec.  

„Len sa nehraj na anjela, ja dobre viem, 
čo sa stalo. Ty si myslíš, že sa dá 

prehliadnuť, že ťa rozhodca predčasne 

poslal do spŕch?“ 
 

Dĺžka minúty závisí od toho, na ktorej 
strane dverí od záchodu ste. 

 

Chystá sa zabíjačka. Syn pobieha okolo 

otca a radostne volá: 
„Hurá, budú jaternice, hurá, budú 

klobásy, hurá, bude kaša!“ 

Vtom mu otec strelí.  
Mama sa pýta otca: „Prečo biješ to 

dieťa?“ 
„Už vidím, ako to je bez chleba!“ 

 

Móricko príde domov zo školy a mama sa 

ho pýta, čo má nové v žiackej knižke. 

Móricko odpovie: „Poznámku.“  
„A akú?“ pýta sa mama.  

„Mám... tam... napísané...“  
„S tebou je ťažká reč!“ vzdychne mama 

a vytrhne mu žiacku knižku z ruky. Číta 

nahlas: „Na hodine jedol ananás.“  
„Móricko, ja som ti žiadny ananás 

nedávala!“  
„Ale mama, to je podpis učiteľa!“ 

 

Matka pripravuje lievance pre svojich 

dvoch synov – Tomáša a Matúša. Chlapci 

sa začnú hádať, kto dostane prvý 
lievanec a matka využije príležitosť na 

morálne ponaučenie. „Chlapci, keby tu 

sedel Ježiš, iste by povedal: Nech si prvý 

lievanec vezme môj brat, ja môžem 
počkať.“  

Tomáš sa ihneď otočí na mladšieho 
brata a vyhlási:  

„Matúš, ty budeš Ježiš.“ 
 

Stretnú sa dvaja chlapci.  

„Kam ideš?“  
„Na čerešne.“  

„Ale veď je zima.“  
„To nevadí, mám rukavice.“ 

 

Syn večer opatrne informuje otca:  

„Oci, v stredu je v škole taká malá, 

veľmi malá schôdzka rodičov, učiteľov a 
žiakov.“  

„To ako myslíš, že malá?“  
„No, iba náš triedny, ty a ja.“ 

 

„Koľko máš rokov?“ pýta sa malého 

Janka matkina kamarátka.  

„Neviem presne, stále sa to mení.“ 
 


