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Novinky z rodinky 
 

4. apríla vyhrala Martinka Humajová školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
s prózou Návrat malého princa od J. P. Davidsa . Postúpila tak do okresného kola, 
ktoré sa uskutočnilo 16. apríla na ZŠ Malonecpalskej v Prievidzi. Tu sa už 
neumiestnila . 
 
   V piatok 19.apríla nás náhle navždy opustil Lojzko Mečiar. V nedeľu 21. apríla, 
na necpalské hody, bola zaňho odslúžená pri kaplnke v Necpaloch sv. omša. 
Pohreb uja Lojzka sa uskutočnil 22. apríla. Pricestovali naň i Ivetka a jej synovia 
Dominik a Marek Floriánovci z Újezdu u Brna, ktorý tu pobudli až do 26. apríla. 
 
   27. apríla sa u Evky Humajovej stretli jej spolužiačky zo strednej školy – Ivanka 
Hanzlíková, Marienka Boboková, Janka Boboková a Vierka Fábryová. 
Spolužiačky sa dobre zabavili i porozprávali. „Ministretávka“ sa skončila až 
v neskorých nočných hodinách. 
 
   30. apríla sa študenti z prievidzského gymnázia spolu so Silviou Petrášovou 
a Petrou Humajovou vybrali na literárnu exkurziu. Cieľom ich cesty bola Orava. 
V Dolnom Kubíne navštívili hrob P. O. Hviezdoslava i jeho múzeum, v Jasenovej 
to bol rodný dom Martina Kukučína a na záver Babia hora. Tu totiž Hviezdoslav 
napísal svoju známu lyricko – epickú skladbu Hájnikova žena. Cestou domov 
študenti počúvali z rádia priamy prenos hokejového zápasu Slovensko – Fínsko na 
MS 2002. Keďže sme prehrali, neboli z toho veľmi nadšení… 
 
   V utorok 7. mája boli študenti z Gymnázia V. B. Nedožerského opäť na exkurzii 
– tentoraz biologickej. Navštívili arborétum v Tesárskych Mlyňanoch pri Zlatých 
Moravciach, kde sa mohli dosýtosti poprechádzať a poobdivovať množstvo 
rôznych rastlín i kaštieľ v strede arboréta. 
 
   V predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého, 18. mája, sa v piaristickom 
kostole už tradične uskutočnil program Mládež očakáva Nové Turíce. Program 
začal sv. omšou o 18:30, na ktorej spievala Rosnička ( spolu s Martinkou 
Humajovou ). Svoj program predviedla mládež z Handlovej, aj mládež z farského 
kostola. Hviezdou večera však bol páter Gabriel, františkán, ktorý svojimi vtipmi 
a piesňami všetkých dobre zabavil. V programe mala svoje miesto i Taizé 
adorácia a ku koncu programu divadlo v podaní Trosiek. Úplný záver tvorila 
polnočná svätá omša, na ktorej spievali Trosky ( spolu so Silviou Petrášovou 
a Petrou Humajovou ). 
 
   V nedeľu 19. mája oslávili Evka a Jozef Humajovci 18 rokov spoločného života. 
V tento deň sa spolu so svojimi deťmi vybrali na Šutovský vodopád. Okrem 
vodopádu a nádhernej prírody videli aj kopy snehu z lavín, ktoré sa ešte nestihli 
roztopiť.   
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23. mája v Centre voľného času reprezentoval Martin Humaj svoju školu v behu 
na 60 m a v skoku do diaľky s rozbehom. Jeho rekordom v 60 – tke je čas 
8,2 s a v skoku do diaľky 4,60 m. 
 
   4. júna sa na Piaristickom gymnáziu v Prievidzi uskutočnili prijímacie pohovory 
do osemročného gymnázia, ktorých sa zúčastnila i Martinka Humajová. Všetci 
záujemcovia o štúdium na tejto škole robili skúšky zo slovenského jazyka, 
matematiky a náboženstva. Martinka skúšky úspešne spravila a do gymnázia bola 
prijatá. 
 
   21. júna sa v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi uskutočnil džezový koncert. 
Hrala na ňom aj Martinka Humajová – skladbu od Mojmíra Barteka Jazz Walz. 
 
   V júni sa v prievidzských piaristických školách uskutočnili Kalazanské hry. 
V rôznych športových disciplínach súťažili žiaci  piaristických škôl nielen z Prievidze, 
ale aj z Nitry a Trenčína. Martin Humaj získal bronz za skok do diaľky. 
 
   29. júna sa v Mariánskom kostole  v Prievidzi uskutočnila slávnostná sv. omša 
pre mládež ako vďaka za ukončenie školského roka 2001/2002. Slúžili ju traja 
kňazi, ktorí mali v tento deň pred piatimi rokmi v Prievidzi vysviacku – Roman 
Seko, Miroslav Klimant a Martin Ďuračka ( bratranec Jozefa Humaja ). Na sv. 
omši spievali Trosky. Po omši sa na Mariánskom vŕšku uskutočnila veľká 
opekačka, ktorej sa zúčastnili i Silvia Petrášová, Petra Humajová a Martin Humaj. 
 
   V nedeľu 30. júna pricestovali k svojej starkej  Elenke Mečiarovej na prázdniny 
jej dvaja vnuci  z Újezdu u Brna – Dominik a Marek Floriánovci. Ich rodičia 
Ivetka a Zdeněk prišli za nimi 21. júla. Celá rodinka navštívila bojnickú ZOO či 
kúpalisko a v nedeľu 28. júla všetci Floriánovci odcestovali späť domov. 
 
Od 9. do 14. 7. sa Peter Petráš ml. zúčastnil veľkej cesty do  Švajčiarska. Pobehal 
veľa krásnych miest, no zaujala ho hlavne najvyššie položená priehrada na svete, 
ktorá čerpá vodu z ľadovca. Je postavená s najväčšej masy betónu na svete. Keby 
sme z tohto betónu postavili 15 centimetrový múrik, tak by obišiel celý rovník 
Zeme. 
 
Od 14.7.do20.7. bol v Dolnom Dubovom tábor pre deti z Piaristickej školy 
v Prievidzi. Zúčastnila sa ho aj Martinka Humajová, Martinko Mečiar a Silvia 
Petrášová- ako dozor. Deti boli rozdelené do štyroch kráľovstiev, ktorým vládol 
kráľ Ján Hríb I. a celý tábor bol zameraný na hľadanie strateného pokladu. Boli aj 
na kúpalisku, na zrúcaninách Dobrá Voda a Katarínka. 
 
   V júli sa Peter Petráš st. opäť venoval svojmu murárskemu remeslu. Za pomoci 
Jozefa Humaja a Martina Humaja dal na strechu hospodárskej budovy novú 
škridlu.           

Petra Humajová a Silvia Petrášová 
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SPOMIENKA NA LOJZKA ME ČIARA 

 

Lúčim sa s Tebou rodina, 
aj s Vami, priatelia moji, 
prišla už moja hodina,  
spomienka nech navždy nás spojí. 
 

   Necpalské hody v nedeľu 21. apríla boli pre nás 
veľmi smutné. V piatok 19. apríla nás totiž náhle 
a úplne nečakane navždy opustil vo veku 59 
rokov ujo Lojzko Mečiar. 
    Šokovaná bola celá rodina, zamestnanci 
Nemocnice v Bojniciach i pacienti, ktorým 
Lojzko mnohokrát pomohol. Lebo ujo Lojzko nebol človekom obyčajným. Bol 
človekom plným lásky a obety, človekom plným humoru, ktorý dával nám 
všetkým. Hoci nikdy nemal vlastnú rodinu, vedel sa rozdávať. A rozdával sa 
všetkým: rodičom, súrodencom, ich deťom a vnúčatám, ale aj úplne neznámym 
ľuďom. Ľuďom, ktorých možno po prvý i poslednýkrát  videl v nemocnici, ale 
ktorí potrebovali pomoc. Všetci ho mali radi. Možno navonok naozaj nemal 
vlastnú rodinu, ale v skutočnosti to bolo úplne inak. Každý ho bral ako súčasť 
práve tej svojej rodinky a ujo Lojzko sa ku všetkým správal tak, ako by bol ich 
bratom. Žil naplno kresťanský život. Vo zvláštnej úcte mal Pannu Máriu. Keď sa 
v kostole začala spievať nejaká mariánska pieseň, bol to jeho hlas, ktorý 
prevyšoval všetky ostatné svojou vrúcnosťou. Hudobné nadanie však využíval i na 
rodinných oslavách, kde si vždy rád zaspieval a aj zatancoval. 
   Pekné spomienky majú naňho i jeho súrodenci: 
Filka: Náš Lojzko? V týchto ešte stále smutných chvíľach ani neviem, čo by som 
dodala k tomu, čo Peťka napísala a pri poslednej rozlúčke povedali o ňom duchovní 
otcovia, za čo im patrí srdečné Pán Boh zaplať. Myslím, že vtedy tieto slová potvrdili 
svojou hojnou účasťou a kvetinovými darmi všetci, ktorí ho poznali, za čo im tiež patrí 
úprimná vďaka. Lojzko zostal pre nás príkladom lásky a obetavosti. Nech ho Pán 
odmení večnou radosťou za dobrotu a šľachetnosť jeho srdca. 
Anton: Lojzko bol vynikajúcim bratom, na ktorého sa vždy dalo spoľahnúť. 
Jozef: Chýba nám, mal byť ešte medzi nami. 
Vladimír: Odišiel od nás človek s veľkým srdcom, je ho škoda… 
Stanislav: Na Lojzka sa nedá zabudnúť, všade po ňom zostalo len prázdno. 
Marienka: Ja mám naňho len pekné spomienky. Veľmi mi chýba, najmä v nedeľu 
poobede. Vtedy totiž ku mne vždy chodieval. Otvoril dvere a povedal: „Čauko Mary! 
Taká si mi, ako rodná zem!“ To všetko mi veľmi chýba... 
   Keď nás ujo Lojzko pred troma rokmi privítal na kare v mene svojho otca, 
starkého Jozefa Mečiara, nik netušil, že 22. apríla sa celá rodina zíde práve na jeho 
kare. Ja však verím, že ujo Lojzko je už tam, kam celým životom smeroval – 
v nebi. 

Petra Humajová 
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Dôležitosť modlitby 
 
   15. augusta slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Táto žena bola a aj je pre celé 
ľudstvo veľmi dôležitá. Svojím „FIAT“ dala súhlas pre príchod Spasiteľa na tento svet, ale 
zároveň povedala „ÁNO“ aj utrpeniu a bolesti. A bolesť spolu s utrpením ju už 
neopúšťali… 
    Istotne ju bolelo to, že Ježiš, Kráľ neba i zeme, sa  nenarodil v poriadnom dome, ale len 
v biednej maštaľke. Že s ním musela utiecť do Egypta, akoby bol nejaký zločinec. A koľko 
strachu a úzkosti musela zažiť, keď sa  Ježiš ako dvanásťročný  stratil v Jeruzaleme! 
Najväčšiu bolesť však určite prežívala pod krížom, keď Ježiš umieral za hriechy všetkých 
ľudí. Tí, ktorým  toľkokrát pomohol, naňho teraz pľuli. A Mária sa na to musela pozerať… 
    Ale Ježiš odmenil jej lásku a trpezlivosť a vzal ju za sebou – do neba. Ani tam však 
Mária nezabúda na nás – svoje deti. Dôkazom toho sú i zjavenia. V Lurdoch, vo Fatime – 
Panna Mária všade žiada modlitbu a obetu. Potrebuje ľudí, potrebuje ich modlitby a obete, 
aby sa mohli skončiť vojny a nepokoje, aby všetci ľudia mali čo jesť, aby si začali vážiť 
život a nepáchali samovraždy, potraty, eutanázie, aby ich pánmi neboli drogy a alkohol, ale 
Boh… 
   Mária žiada modlitbu, aby sa zachránilo ľudstvo. Vieme však, čo je modlitba? Áno, je to 
rozhovor s Bohom. Modlitba však má rôzne etapy. Prvou etapou sú prázdne slová. Človek 
rýchlo recituje naučené formulky, ale vlastne ani nevie, čo hovorí. Je to znetvorená 
modlitba – nemodlitba. Je možné zbaviť sa jej, potrebná je tu však odvaha. Prvým krokom 
k  uzdraveniu je mať strach z choroby. Kto sa necíti byť chorým, nezbaví sa jej. 
   Druhou etapou je monológ. Človek sa rozpráva sám so sebou. Sem – tam si uvedomí, že 
sa rozpráva s Bohom, ale nevníma ho ako živú a prítomnú osobu, skôr ako stratosférovú 
skutočnosť. Tento spôsob modlitby je veľmi častý a nebezpečný, pretože kto sa takto 
modlí, namýšľa si, že niečo robí, ale v skutočnosti nerobí nič. Len uspáva svedomie. 
   Treťou etapou je dialóg.  Boh sa pre človeka stane živou osobou, ktorá cíti, ktorá ho vidí, 
miluje a prijíma. S vierou mu predkladá svoje problémy a počúva ho. Rodí sa priateľstvo 
a formuluje sa citlivé svedomie. 
   Štvrtou etapou modlitby je počúvanie. Vyžaduje si veľkú námahu. Človek si najprv musí 
strhnúť masku z tváre, odvážne sa pozrieť do očí svojim slabostiam a veci pomenovať 
pravým menom. Boh sa k nám môže priblížiť a prihovoriť len vtedy, keď sme otvorení 
a priami. Hovorí k nám prostredníctvom mysle, vôle, citu, predstavivosti a pamäte. 
   Myseľ. Boh nám umožňuje chápať, rozumieť. Pomáha nám uvedomiť si problémy 
v novom svetle, niekedy takom jasnom, že padnú všetky ilúzie a my máme čo robiť, aby 
sme si zachovali pokoj. Boh neznepokojuje, ale diabol áno. Boží hlas je taký diskrétny, 
jemný, že na jeho udusenie stačí aj maličkosť. 
   Vôľa. Boh nám umožňuje chcieť. Vôľa smeruje k zrozumiteľnosti. Vieme, čo máme 
robiť a máme na to aj dostatočné sily. Boh sa dotkol nášho srdca. 
   City. Po dlhšej modlitbe už asi každý zažil intenzívne chvíle radosti. Ťažko sa to 
dá vysvetliť: raz je to radosť, niekedy iba hlboký pokoj a inokedy dojatie. Boh sa 
pravdepodobne dotkol našich citov. Ak tieto dôverné chvíle s Bohom rozkmitajú 
našu nezištnosť, pomáhajú nám vyzrievať v láske, vyslobodzujú nás z osídel     ⇒ 
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egoizmu a pomáhajú nám stať sa skromnými, výsledky sú zjavné. Lenže Boh sa 
neprihovára len príjemným hlasom, ale niekedy aj prostredníctvom výčitiek svedomia, 
nepokojom, pocitom prázdnoty. A predsa čaká, aby sme mu odpovedali. Ak si uvedomíme 
svoje ohraničenia a nedostatky, už v nás pôsobí Boh, to už je naozajstný dar Božej milosti. 
   Predstavivosť. V známom diele Jana z Arcu od Bernarda Shawa sudca hovorí dievčaťu: 
„Hlasy, ktoré počuješ, sú výplodom tvojej fantázie, predstáv.“ „Samozrejme,“ odpovedá 
Jana inkvizítorovi. „Boh nemá iný prostriedok, ako by sa k nám prihovoril, než našu 
predstavivosť. Je to Boh, ktorý hovorí!“ 
   Pamäť. Boh sa nám niekedy prihovára aj tak, že nám pripomína naše nesprávne kroky, 
vplýva na nás cez spomienky na trápenia alebo radosti, úspechy či neúspechy, na chvíle, 
keď sme dokázali intenzívne milovať, či keď sme spravili nejaký trápny omyl alebo 
hriech… 
   Piatou etapou a vlastne vrcholom modlitby je milujúca modlitba. Modlitba sa stane úplne 
jednoduchou, pretože sa zmenila na lásku. Stal sa z nej život. 
   Modlitba sa podobá morským vlnám – prídu a odídu, sú slabšie i silnejšie. Má svoj príliv, 
odliv, aj štyri ročné obdobia. Zvykajme si na neúnavnú modlitbu, to nám umožní 
dosiahnuť ten najvyšší možný stupeň. Čím viac sa modlitba stane počúvaním, tým je 
bohatšia, čím viac pramení z lásky, tým je hodnotnejšia. 
Ako sa teda modliť? Ak ešte stále neviete, ako na to, určite vám pomôže „devätoro 
modlitby“ z istého kresťanského mládežníckeho mesačníka: 
1. Netreba k tomu žiadne formulky, stačia ti „tvoje“ zážitky, úsilia a túžby. Hovor Bohu 

o nich. 
2. Ak vyčerpáš to „svoje“ a na rad prichádza nuda, urob si zoznam ľudí, za ktorých 

chceš prosiť alebo ďakovať. 
3. Modlitba chce čas. Ak si ho nájdeš, spoznáš, čo ti chce Boh povedať, ako ti chce 

pomôcť… a aké dobro máš urobiť. 
4. Boh síce vie o všetkom, ale ty mu môžeš otvoriť dvere – povedať mu o všetkom 

a nechať ho vojsť a konať. 
5. Chaos myšlienok? Nech ťa neťahajú za nos. Predstav si Ježiša a ticho sa naňho 

pozeraj. A hovor mu aj o tom chaose. 
6. A milióny modlitieb nespôsobia tlačenicu? Naopak, sám Otec hľadá tých, čo sa 

modlia…aby v nich robil veľké veci. 
7. Že sa nič nemení? Starosti budú vždy. Ale neprestaňme prosiť Otca o to, čo 

potrebujeme. A hlavne veľa ďakujme. 
8. Letné horúčavy Boha nezaujímajú? Zaujíma ho všetko, čo je dobré pre teba. Aj 

počasie, pokoj doma, veselosť, známky. 
9. Neposielaj len suché SMS-ky. Daj do toho trochu citu. Neboj sa! Ty ho môžeš 

ovplyvniť, dotknúť sa jeho srdca… 
   A čo dodať na záver? Nikdy nie je neskoro začať sa modliť. Modlime sa s vierou a láskou 
a dostaneme to, o čo prosíme. A svet sa určite zmení k lepšiemu… Lebo: „Veľa malých 
ľudí na mnohých malých miestach, ktorí robia veľa malých vecí, premení vzhľad zeme.“ 
( africké príslovie ). 
   ( Použité materiály z časopisu Svetlo a z brožúrky Prvé kroky v modlitbe. ) 

                     P.H. 
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PRE TETU MARIENKU 
 

VIETOR ŠEPKÁ DO NEBA, 
ŽE PRIŠIEL ĎALŠÍ ROK. 
KOĽKO ICH EŠTE BUDE 
TO VIE IBA PÁN BOH... 
 
VEĽA VODY PRETIEKLO V LESNOM POTÔČIKU, 
MNOHOKRÁT SA ZEM OTOČILA OKOLO SVOJEJ OSI, 
ČLOVEK SI ZASPOMÍNA… 
…NA RADOSŤ 
  SMÚTOK, 
NA DOBRÉ I ZLÉ VECI 
ČO HO STRETÁVALI POD ZLATÝM SLNKOM 
I POD LUNOU BLEDOU… 
 
ČLOVEK PRED SEBOU ZNÁME TVÁRE VIDÍ 
KOCHÁ SA V NICH POHĽADOM 
V SRDCIACH LÁSKA 
V POHĽADE NEŽNOSŤ, 
V SLOVÁCH ÚPRIMNÉ PRIANIA 
VYSLOVUJÚ PEVNÝM HLASOM. 
 
TAJNE SI ŽELAJÚ, 
NECH EŠTE DLHO VIDIA SVETIELKA V OČIACH 
TEJTO JEDINEČNEJ BYTOSTI 
NIJAKÁ TAKÁ UŽ NA SVETE NIE JE 
NECH ZDIEĽAJÚ SPOLU STAROSTI I RADOSTI 
KEĎ BUDÚ SPOLU 
NECH PRI SRDCI ICH HREJE 
    Veronika Belisová 
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Keď nikto nie je nadarmo 
 
Keď nikto nie je doma 
Prinášam ti kvet 
Aby jeho farba a vône 
Zahnali temné tône 
Ktoré si bašujú 
Po bezmocnom dome 
 
Čo dáva 
Dáva 
Zadarmo 

 
Môj kvet nie je bohatý 
Veľkosťou zeme 
Ktorú si na chvíľu 
Privlastnili jeho korene 
Ale len farbami a vôňou 
Prievan ho kolíše 
V rytme srdca ktoré verí 
Že nikde nič a nikto 
Nie je  
Nadarmo 

MARTIN PARAJKA 



 

Ško lsk ý  v ý le t  4 .  A 
 

   V utorok 18. júna 2002 sme boli na výlete v Antole v Banskej Štiavnici. Vyrazili sme o 
trištvrte na osem. Išiel s nami páter Vojtech, pani zástupkyňa Ivetka a pani učiteľka Mirka. 
Naša pani učiteľka s nami ísť nemohla, lebo ju niečo poštípalo na nohu a veľmi ju to bolelo. 
   Cesta do Banskej Štiavnice bola krásna, až na to, že sme videli havarovaný dvojposchodový 
autobus. Stáli sme tam asi dve minúty. Pani učiteľky sa o nás cestou dobre starali a aj páter 
Vojtech nás chodil pozerať. O deviatej sme prišli do Banskej Štiavnice. Pán šofér nás vysadil 
pri cintoríne. Tam sme sa nadesiatovali. Netrvalo nám to dlho, lebo sme sa už všetci tešili do 
Nového zámku. Kým pani učiteľka Mirka zaplatila vstupné, my sme sa odfotili. O chvíľu sme 
sa už hrnuli dnu. Pani sprievodkyňa bola milá. Porozprávala nám všelijaké zaujímavosti. Na 
Novom zámku sa mi nepáčili iba strmé schody, ktoré viedli z poschodia na poschodie. Ale 
zvládnuť sa dali. Po prehliadke Nového zámku sme si kúpili suveníry.  
   Po príchode do autobusu sme pokračovali ďalej – do štôlne Bartolomej. Pred vstupom do 
štôlne sme si však museli obliecť plášte a na hlavy nasadiť prilby. Dolu bola riadna zima. Teta 
sprievodkyňa nám síce všeličo rozprávala, ale ja som nič nepočula, lebo som bola až na konci 
dlhého radu. Keď sme vyšli zo štôlne, opäť sme si kúpili suveníry.  
   Ďalšie miesto, ktoré sme navštívili, bol poľovnícky kaštieľ Antol. V bufete pri kaštieli sme 
sa naobedovali, a potom sme išli do vnútra Antola. V strede kaštieľa bolo malé nádvorie 
s fontánou. V poľovníckom múzeu bolo vystavených veľa vypchatých zvierat. Dozvedeli sme 
sa veľa ďalších zaujímavostí.  
   A už sme išli domov. Domov? Ale kdeže, domov štvrtáci ani za svet! Tak sme ešte 
prehovorili pani učiteľky a pátra Vojtecha a išli sme ešte do obchodného domu Prior 
v Handlovej. Najviac nás tam zaujal obchod so zvieratami.  
   A potom sme sa už naozaj vybrali domov. V autobuse sme si veselo zaspievali. Ani sme sa 
nenazdali a boli sme v Prievidzi. Tento výlet sa nám všetkým veľmi páčil a budeme naň ešte 
dlho spomínať. 

Martina Humajová 
 
 

L u m e n  v  T rn av e  
 

V dňoch 26.4.-28.4. sa v Trnave konal 10. ročník festivalu kresťanských skupín Lumen. Začal 
sa v piatok a tak si Silvia Petrášová a Veronika Belisová povedali, že sa ulejú zo školy a ráno 
o piatej už sedeli v rýchliku do Trnavy. Silvia: „Boli sme na prednáške na vysokej 
pedagogickej škole. Mal ju jeden jezuita, ktorý nás šťastnou náhodou stretol neskôr v meste 
a do festivalu nás ubytoval u nich v kláštore. O 14:00 začala registrácia pri športovej hale 
a o chvíľu sme už boli ubytované na Základnej škole Angely Merici. Všetko sa to začalo 
svätou omšou v Dóme sv. Mikuláša a pokračovalo až do skorých ranných hodín v nedeľu. 
Vystupovalo tam veľa skupín zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a všetky stáli za to. Popritom 
sme sa mohli zúčastniť prednášok, alebo si zasúťažiť v športových hrách, dokonca v sobotu 
bola na námestí Kampaň pre Ježiša (22. augusta bude aj v Prievidzi). Organizátori všetko 
úplne skvelo zvládli (neviem, či by som si zobrala na zodpovednosť plnú športovú halu 
nadšencov, ale veď Ježiš bol s nami) a v nedeľu sme odchádzali s plným srdcom zážitkov 
a dobrého pocitu z toho, že sa v tejto dobe ešte nájdu ľudia, čo dokážu niečo také veľké urobiť 
pre Pána. O rok sa stretneme!“ 

Silvia Petrášová 
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TAJNIČKA 
„Ak nebudeme horieť láskou, ľudia okolo nás …( tajnička )“ 
                                                                                  F. Mauriac 
 
1. Vlastné meno jedného zo slovanských vierozvestcov – rozprávková bytosť 

( zvyčajne mala viac hláv ). 
2. V poradí 4. slovný druh – pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných 

dôb. 
3. Jeden riadok z básne – zdrobnenina slova mama – chemická značka medi. 
4. Lekár starajúci sa o chrup ľudí – slovenské banské mesto. 
5. Európsky štát ( hlavné mesto Paríž ) – hit Elánu z albumu Detektívka. 
6. Známy slovenský herec a spevák ( Na skle maľované ) – chemická značka 

arzénu. 
7. Priezvisko našej najvýznamnejšej plavkyne – vyučovací predmet. 
8. Človek venujúci sa krasokorčuľovaniu. 
9. Ovocný strom ( plodom sú jablká ) – cudzozemské obsadené územie. 
10. Zaostalý inak – skratka Organizácie Spojených Národov.  

 

                                                                                         Petra Humajová 
 

SME MAJSTRI!  
 

   Toto zvolanie je ešte stále aktuálne, hoci od 11. mája 2002, kedy sa Slovensko 
po prvýkrát v histórii samostatného štátu stalo majstrom sveta v ľadovom hokeji, 
uplynuli už tri mesiace. Ako to, že po fiasku na ZOH v Salt Like City zrazu taký 
úspech? Tréner Ján Filc vraví: „Bola to otázka šťastia, náhody, všetkého možného 
– ale o tom je hokej.“ 

   Po ZOH bolo veru málo takých, čo verili, že na majstrovstvách sveta môže 
Slovensko niečo dosiahnuť. Od zápasu k zápasu sa však počet ľudí, ktorí dúfali, že 
získame zlato, stále zväčšoval. Po prehratom zápase s Fínskom mnohí tvrdili, 
že už je to beznádejné, keď sme však vyhrali nad Kanadou, hneď zmenili názor.  

Pokračovanie na str. 19 
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1. Kniha Šťastný princ od Oscara Wilda –
Marieta Botková 

2. Tácka – Lenka Petrášová 
3. Bonboniéra „Zlatý nugát“ – Eva Humajová 
4. Dopisný papier – Vanda Dérerová 
5. Odmerka – Monika Chudá 
6. Fotoalbum – Pavol Baniar 
7. Vechte – Margita Hodálová 
8. Špongia na umývanie – Erika Petrášová 
9. Čokoláda „Figaro“ – Peter Petráš ml. 
10. Čistiaca pasta na umývanie rúk „Inosap“ –

Silvia Petrášová 
11.  „Inosap“ – Veronika Petrášová 
12.  „Inosap“ – Filka Petrášová 
13.  Škrabka na zeleninu – Peter Šimkovič 
14.  „Revona“ – krém na ruky – Jozef Bobok 
15.  „Indulona“ – Lucia Petrášová 
16.  Papierové vreckovky – Erika Petrášová 
17.  Štrikované papuče – Bohdana Pilchová 
18.  Pero – Mária Mečiarová 
19. Štrikované papuče detské – Gabriela 

Krištínová 
20.  Slamky – Peter Petráš st. 
21.  Krém „Phytanola“ – Vlasta Petrášová 
22.  Lievik – Jozef Mečiar 
23.  Štrikované papuče – Stanislava Kohútová 
24.  Sada mydiel „Voux“ – Peter Švec 
25.  Štrikované papuče – Veronika Belisová 

 
MAŇA ANKETA 

V. ROČNÍK 
Ako dopadol jubilejný V. ročník  Maňa ankety? Posúďte sami. 102 hlasujúcich, 
veľa sponzorov… a 50 cien.  Takže, tu sú výsledky : 
 
Najlepší film ( seriál ): 
1. KEĎ BUDEŠ MOJA ( 15 hlasov ) 
2. Čistá duša, Gróf Monte Christo, Priatelia, Žandár a mimozemšťania 

( 3 hlasy ) 
3. Pacho – Hybský zbojník, Rosalinda, Pretty women, Kubo, Jozef, Titanic, 

Forrest Gump ( 2 hlasy ) 
 
Najlepší herec: 
1. MICHAL DO ČOLOMANSKÝ ( 11 hlasov ) 
2. Richard Gere ( 6 hlasov ) 
3. Jozef Kroner ( 5 hlasov ) 
 
Najlepšia herečka: 
1. EMÍLIA VÁŠARYOVÁ  ( 12 hlasov) 
2. Julia Roberts ( 11 hlasov ) 
3. Natalia Oreiro ( 8 hlasov ) 
 
Najlepšia pesnička: 
1. VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU ( 12 hlasov ) 
2. Arrasando ( 3 hlasy ) 
3. Makarena, Yesterday, Ave Mária, Kdeže si Anička, 

Červené jabĺčko ( 2 hlasy ) 
 
Najlepší spevák: 
1. ROBO KAZÍK ( 16 hlasov ) 
2. Jožo Ráž ( 15 hlasov ) 
3. Karel Gott ( 7 hlasov ) 
 
Najlepšia speváčka: 
1. SHAKIRA, JANA KIRSCHNEROVÁ ( 13 hlasov ) 
2. Martina Humajová ( 10 hlasov ) 
3. Lucie Bílá ( 9 hlasov ) 
 
Najlepšia skupina: 
1. ELÁN ( 35 hlasov ) 
2. Necpalanka ( 18 hlasov ) 
3. No Name ( 8 hlasov ) 
 

 
Losovanie cien sa uskutočnilo v nedeľu 28. júla v byte u Marienky 
Mečiarovej za prítomnosti štátneho notára Petra Petráša ml., opozičného 
diváka Petra Petráša st., zapisovateľky Filky Petrášovej, redakcie časopisu 
Maňa a ďalších rodinných príslušníkov. Žrebovacie lístky navyše dostali naši 
sponzori a Evka Humajová spolu s Marienkou Mečiarovou, ktoré sme takto 
odmenili za to, že nám ochotne pomohli pri zbieraní hlasov. Ďakujeme! 
 
Sponzori: Zuzka Socháňová, Božka Humajová, Monika Chudá, Vierka 
Bohóová, Jozef Humaj, Eva Humajová, Mária Mečiarová, Mária Čechová, 
Júlia Baniarová, Františka Hrubšová, Lýdia Mečiarová, Erika Petrášová 
 

Výhercovia cien: 
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26.  „Glydorée“ – krém na ruky – Alexander Bohó 
st. 

27.  Ozdoby na darček – Kamila Hepnerová 
28.  Náramky – Zdeněk Florián 
29.  Poznámkový blok – Lýdia Mečiarová 
30.  „Phytanola“ – Jarko Valčík 
31.  Štrikované papuče – Viktor Geschwantner 
32.  Mikroténové sáčky – Mária Kučerková 
33.  „Phytanola“ – Stanislav Mečiar 
34.  Štrikované papuče – Alexander Bohó ml. 
35.  Špáratká – Zdenka Hudecová 
36.  Čokoláda „Kaštany“ – Zuzka Socháňová 
37.  Lepiaca páska – Mária Juríková 
38.  Mydlá „Voux“ – Anna Mečiarová ( Žabník ) 
39.  Baterky – Anna Kurbelová 
40.  Nalepovacia korytnačka – Betka Gúčiková 
41.  Gumičky – Peter Chudý st. 
42.  Sviečka z včelieho vosku – Andrea Sokolová 
43.  Cappucino – Tibor Baniar 
44.  Zlatý klas – Kamil Petráš 
45.  Puding – Jozef Humaj 
46.  Vanilkový cukor – Jozef Obžera 
47.  Škoricový cukor – Martina Humajová 
48.  Šumivý nápoj „Minerál“ – Roderik Weissabel 
49.  Cukríky „Alpen Liebe“ – Monika Gúčiková 
50.  „Active“ – krehký syrový chlieb – Mária 

Mečiarová 
 Redakcia

 



 
MINIOSEMSMEROVKA 

„Jožko, prečo máčaš tú stenu?“ 
„Lekár mi povedal, že si mám dávať obklady na miesta, … ( tajnička ) 

 

ALO, ANAKONDA, AUTO, KAMEŇ ( 2 – x ), KER, KRAVA, KUKURICA, 
LACO, MASLO, MÄSIARSTVO,  MÄSO, NOTÁR, RAK, RAKETOMET, SET, 
SISKA, SISSI, TATRA, TULÁK, VETERNÍK, VTÁK 

Martin Humaj 

Test: SI VEĽKODUŠNÝ? 
Je ľahké chcieť byť veľkodušným. Ale samotné prianie nestojí za nič. 

V skutočnosti, keď k tomu príde, je to úplne iné. Stretáme tisíce ťažkostí a mnohé 
výhovorky, aby sme nemuseli byť veľkodušnými. A s tebou je to ako? Si 
veľkodušný i v činoch alebo iba v slovách? 
 

K R A V A M Ä S O A
U A K E L Ä A I D N
K K M T O S I S K A
U E E E S I O S L K
R T M R Ň A O I A O
I O T N E R T N C N
C M U Í M S U O O D
A E L K A T A T R A
V T Á K K V S Á E A
U D K R E O L R K S
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1. Najdôležitejším vynálezom bolo: 
a) očkovacie sérum proti detskej 

obrne, 
b) telefón, 
c) televízia. 
 

2. Veľkodušným typom je ten, kto: 
a) dáva pôžičku, 
b) rozdeľuje, 
c) spolupracuje. 
 

3. Vyhral si veľkú sumu v stávkovej 
kancelárii: 

a) organizuješ veľkú oslavu, 
b) kupuješ pre svojich priateľov 

darčeky, o ktorých snívali, 
c)  založíš noviny, aby si rozšíril 

myšlienku pokoja a tolerancie. 
 

4. Ktorá z týchto osobností najviac 
bojovala proti nespravodlivostiam: 

a) Garibaldi, 
b) Robin Hood, 
c) Gándhí. 

Pokračovanie na str. 18



 
LIST RODI ČOM  

 

Ahoj mami! 
 

   Náš skautský vedúci nám povedal, aby sme napísali rodičom, ak ste videli tie 
záplavy v telke a máte o nás strach. 
   My sme všetci v poriadku. Len nám odplavilo jeden stan a dva spacáky. 
Našťastie, nikto z nás sa neutopil, lebo sme práve vtedy boli v horách a hľadali 
sme Joža. Vieš čo, prosím ťa, zavolaj Jožovej mame a povedz jej, že Jožo je 
v poriadku. Teraz nemôže napísať, lebo má ruku v sadre. 
   Naozaj super bolo, ako sme jazdili v záchranárskom džípe. Ale Joža by sme v tej 
tme asi nikdy nenašli, keby sa neblýskalo. Náš skautský vedúci sa na Joža 

nahneval, lebo vraj išiel na túru sám a nikomu to nepovedal. 
Jožo vravel, že povedal, ale to bolo počas toho 

požiaru, takže ho nikto nepočul. 
   Ozaj, vieš, že keď naleješ benzín do ohňa, že 
to vybuchne? Mokré drevo vôbec nechcelo 
horieť, zato sa chytil jeden z našich stanov. A 

tiež niektoré naše veci. Jano teraz vyzerá trochu 
divne, ale to len kým mu vlasy znova nenarastú. 
   Vrátime sa v sobotu, teda ak sa nášmu skautskému vedúcemu podarí opraviť 
auto. Tá havária naozaj nebola jeho chyba. Keď sme odchádzali, brzdy boli ešte 
v poriadku. Vedúci povedal, že ale musíme očakávať, že na takom starom aute sa 
určite niečo pokazí. Asi preto mu ho nikde nechceli poistiť. 
   Ale my si myslíme, že je to skvelé auto. Nášmu vedúcemu vôbec nevadilo, že 
sme mu ho zašpinili a keď bolo horúco, vozili sme sa na zadnom nárazníku. Úplne 
najlepšie je, keď sa v takom aute vezie desať ľudí. Vedúci nám aj dovolil, aby sme 
šoférovali a tí, čo sa už nezmestili do auta, boli v prívese. Tak sme jazdili, až kým 
nám to ten blbý policajt nezatrhol. 
   Náš skautský vedúci je naozaj super chlapík. Teraz učí 
šoférovať Tomáša. Ale už ho necháva jazdiť len na 
horských cestách, kde nie je premávka, len tie 
nákladiaky, čo vozia drevo. 
   Dnes ráno všetci chlapci skákali zo skál do jazera a 
potom mali jazero preplávať. Keďže ja neviem plávať a Mišo sa bál, že sa utopí, 
tak nám vedúci dal kanoe, aby sme sa preplavili. V jazere ešte plávalo drevo, čo 
tam naplavili tie povodne. Vedúci nám ani nedal záchranné vesty a my sme ho 
nechceli otravovať, lebo opravoval to auto. Vieš čo? Všetci sme dostali odznak za 
kurz prvej pomoci. To bolo keď sa Dávid potápal v jazere a porezal si ruku. 
   A okrem toho, ja a Vlado sme dostali také vyrážky. Náš skautský vedúci 
povedal, že to je asi otrava z toho skazeného kurčaťa. 
   Teraz už musím ísť. Ideme do mesta poslať listy a kúpiť náboje. Neboj sa o nás. 
Máme sa dobre. 

Tvoj Vilko 
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CYKLISTICKÉ ZÁŽITKY  
 

   Leto je rajom pre cyklistov – i pre tých rekreačných, medzi ktorých patrím aj ja 
spolu s bratom Maťom a sesternicou Veronikou. Aj cez tieto letné prázdniny sa 
v podvečery chodievame bicyklovať. Zvyčajne nechodíme ďaleko a poväčšine sa 
vozíme po poľných cestách, lebo nikto z nás nemá rád cesty plné áut. 
   Raz večer sme sa rozhodli, že sa prevezieme ne priehradu do Kanianky. Vyrazili 
sme smerom na Kúty a potom sme už pokračovali ďalej cez polia a tzv. okruh. 
Išlo sa nám dobre. Nebolo veľmi teplo a ani nefúkal vietor, takže sme postupovali 
dosť rýchlo. A tu Maťo zrazu vykríkol: „Fúj!“ S Veronikou sme zastali. Chceli 
sme vedieť, čo sa deje. Maťo nám namiesto odpovede ukázal svoju nohu. Mal 
obuté sandále a medzi prstami mu trónilo veľké... Pravdepodobne nejaký vták 
trafil presne do čierneho. Pri kanianskej priehrade bol Maťo prvý a rýchlo si vo 
vode umyl nohu. 
   Asi o týždeň na to sme sa vybrali na priehradu do Brezian. Znovu sme išli 
smerom na Kúty, potom sme prišli do Lazian a odtiaľ sme sa spustili do Brezian. 
Pri priehradu sme v zdraví a šťastí dorazili, horšia však bola cesta domov. Medzi 
Lazanmi a Kútami sme totiž na poľnej ceste stretli „tatrovku“. Zastali sme na kraji 
cesty a nechali sme ju prejsť. Keď sme však chceli pokračovať ďalej, zistila som, 
že sa mi povolila nejaká skrutka na kormane. Koleso mi teda išlo, do ktorej strany 
chcelo, a ja som s tým nemohla nič spraviť. Keďže sme so sebou nemali nijaké 
nástroje, urobil Maťo zúfalý pokus opravy pomocou mikroténového sáčka. Ten sa 
však roztrhol, tak som mu dala svoju šnúrku z topánky. Ani to však nepomohlo. 
   „Nič sa nedá robiť,“ povedal Maťo. „Musíš ísť domov na mojom bicykli a ja 
pôjdem na tvojom.“ 
   Nebola som tým veľmi nadšená, pretože na chalanskom bicykli som sa ešte 
nikdy neviezla a ani som netušila, ako sa naň nasadá. Ale dojala ma bratská 
obetavosť, a tak som sa pokúsila vyšvihnúť nohu ponad hornú tyč. Nepodarilo sa. 
Nakoniec som sa však pomocou inštrukcii Veroniky a Maťa na ten bicykel 
dostala. No s hrôzou som zistila, že i keď sedlo je na najnižšom možnom mieste, 
na pedále ledva dosiahnem. Vyrazila som teda vpred tempom slimáka, prevaľujúc 
svoju váhu z jednej strany bicykla na druhú. Vtom ma napadlo: „Ako zosadnem?“ 
Nuž a asi preto, aby som si to hneď vyskúšala, objavil sa pred nami kombajn. 
Skočila som z bicykla tak, že som skoro skončila v obilí pri ceste. Kombajn 
prešiel a pokračovali sme ďalej. Tlačilo ma sedlo i „držiatka“ na kormane, korman 
sa mi zdal byť príliš nízko a sedlo zas príliš vysoko a navyše sa mi vôbec nepáčila 
myšlienka, že z toho bicykla budem musieť zosadať ešte najmenej raz. Ale Maťo 
na tom tiež nebol práve najlepšie. Na mojom pokazenom bicykli sedel, akoby mal 
v tričku strčené veľké pravítko – bol vystretý, ruky mal natiahnuté pred sebou 
a sústredil sa len na to, aby išiel rovno. 
   Keď sme prišli domov, poriadne sme si vydýchli. Už sa stmievalo. Čo by sme 
tak robili v poli v noci, keby sme nestihli prísť domov, a keď navyše ani jednému 
z nás nefungujú svetlá? Bicyklovať sa však chodíme stále. A čakáme, čo sa zas 
stane... 

Petra Humajová 
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AKO SA MA ŤO ROZHODOL NA TENORE TRÚBIŤ 
 

   Stalo sa to v jedno krásne slnečné prázdninové popoludnie. Práve sme 
doobedovali. Spolu s mojou sestrou Maťkou sme umývali riady a brat 
Maťo ešte odfukoval na lavici  po dobrom obede. Popritom sme počúvali 
rádio. Hrali také dobré piesne, že Maťo to nevydržal a asi po troch 
týždňoch „necvičenia“ na B-tenore ( v dychovke sa nazýva krídlovka ) sa 
po svoj hudobný nástroj rozbehol do spálne. O chvíľu bol späť v kuchyni 
a začal trúbiť. Najprv hral trochu falošne, ale potom to už dostalo ten 
správny „šmrnc“. So sestrou sme začali spievať, keď tu Maťo odrazu 
prestal hrať.  
   „Čo sa deje?“ spýtala som sa ho. 
   „Nebúcha tu niečo?“ odpovedal mi otázkou. 
   Ja som však nič nepočula, tak som mu odvetila: „Ale čo, hraj ďalej!“ 
   Maťo však netrúbil ani pol minúty a už znova prestal. 
   „Ale fakt tu niečo búcha!“ 
   „To asi prievan...,“ povedala som mu, aby som ho upokojila. 
   Maťo teda znova začal hrať. Vzápätí sa rozleteli dvere a do kuchyne 
vbehla maminka. Celá vyplašená na nás začala volať: „Rýchlo, rýchlo! 
Ocko je zavretý v spálni!“ 
   „Čože?“ nechápali sme. Veď keď je zavretý, nech sa otvorí, no nie? 
   Lenže maminka pokračovala: „Sedela som dole so starkou a starkým. 
Zrazu začal Maťo hrať. Potešila som sa, veď už nehral ani nepamätám, ale 
potom sa ozval veľký buchot. Nevedela som, čo sa deje, a keď buchot 
neprestával, išla som hore. A to búchal ocko! Keď bral Maťo tenor zo 
spálne, bol tam práve ocko a chystal sa do roboty. Maťo nezavrel dvere, 
lebo mal plné ruky, a tak ich zabuchol prievan. A to tak, že sa nedajú 
otvoriť. Ocko mal už dávno odísť do roboty! Rýchlo, berte nejaké 
šrobováky alebo čo... Robte niečo, ale hlavne rýchlo!“ 
   Vybehli sme na chodbu. Maťo priniesol rôzne náradie, ale nevedeli sme, 
čo máme robiť. 
   „Podstrčte mi šrobovák popod dvere!“ volal na nás ocko. Lenže rúčka na 
šrobováku bola príliš veľká na medzeru medzi podlahou a dvermi. 
   „Nejde to!“ kričali sme jeden cez druhého. Maťo teda vybehol von 
a vyhodil jeden šrobovák ockovi  do okna. Vrátil sa za nami na chodbu 
a začal odmontuvávať kľučku. 
   „Ó nie!“ začuli sme zrazu ocka. „Je zlomený jazýček. Preto nejdú tie 
dvere otvoriť! Skúste ho nejako posunúť!“ Maminka si ihneď kľakla 
k dverám a pokúšala sa niečo spraviť s tým nepodareným jazýčkom. 
Minúty leteli. „Zlanárili“ sme teda starkého, ani on si však s dverami 
nevedel dať rady. „Nejde to!“ kričali sme na ocka. 
   Ocko, ktorý mal byť už dávno na ceste do Novák, nevedel, čo robiť, aby 
sa dostal zo spálne. Keby sme aspoň mohli zavolať niekoho na pomoc, 
lenže tým by sme stratili veľa času... A tu išlo o každú sekundu! Behali  ⇒ 
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sme hore a dole, von z domu a opäť dnu a znášali sme všetky možné 
i nemožné pomôcky na otvorenie dverí. Ale nič nepomáhalo. A tu ocka 
napadla spásonosná myšlienka : „Rebrík! Prineste rebrík! Vyleziem teda 
von oknom!“ 
   To sa ľahko povie, ale keďže bývame na 
prvom poschodí rodinného domu, nie je to až také 
jednoduché. Maťo privliekol prvý rebrík, ktorý 
našiel, bol však dlhý iba tri metre – a to k oknu na 
spálni vôbec nestačilo! Potrebovali sme dlhší 
rebrík. A dlhší rebrík sme aj mali, lenže bol 
umiestnený pod strechou pri sliepkach, vyložený 
na skriniach, zabalený v igelitoch, na vrchu 
ktorých bola voda a zopár hnilých jabĺk. A v prvom 
rade bol ťažký! Nik nerátal s tým, že rebrík bude treba niekedy vytiahnuť aj 
bez ocka. Do akcie „Dostať rebrík na zem“ sa teda musela zapojiť celá 
rodina. Maťo so starkým začali rebrík tlačiť smerom ku mne dolu zo skríň, 
ale zastavil ich kmeň tuje. Museli teda rebrík postaviť kolmo na skrine 
a opäť začali tlačiť. Maminka mi prišla na pomoc a ťahali sme rebrík 
k sebe. Zrazu som však zbadala, že rebrík stúpa hore. V domnení, že sa 
prevažuje cez plot na Maťa ( cez tuje sme sa totiž nevideli ), začala som 
ho  celou silou ťahať k zemi. Vôbec to však nepomáhalo, preto som sa naň 
zavesila celou váhou. 
   „Čo to robíš?“ spýtala sa ma s údivom maminka. „Chcela som ten rebrík 
iba nadvihnúť, aby sa Maťovi lepšie posúval!“ vysvetlila mi 

záhadné „dvíhanie sa“ rebríka. 
   Napokon sa nám rebrík podarilo vybrať. Hrdo sme ho 

postavili pod spálňové okno ( pričom sme ním skoro 
narazili do elektrického vedenia ). Ocko vyskočil na 
okennú dosku a zliezol po rebríku ako pravý 
Spiderman. Rýchlo sadol na bicykel a už ho nebolo... 
   Po práve prežitých stresoch sme sa všetci 

zostávajúci členovia rodiny zišli v kuchyni. Sadli sme si 
– každý zamyslený – pozreli sme sa na seba a začali 
sme sa smiať. A smiali sme sa a smiali a smiali... 
Mne sa vďaka tomu podarilo prevrátiť si na seba 
pohár so zmrzlinou. Maťo otvoril dvierka na 

kuchynskej linke a rovno na hlavu mu vypadol keksík. 
Maťka hneď bežala za svojimi kamarátkami a rozprávala im, čo sa stalo. 
Maminka zavolala uja Vlada, ktorému sa o dve hodiny pomocou vŕtačky 
podarilo do spálne dostať. Nuž a keď tam maminka zametala, odvalila roh 
steny. 
   Takto to dopadne, keď sa Maťo rozhodne hrať na tenore... 

Petra Humajová  
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Jablkové rezy miešané 
Suroviny: 60 dkg nastrúhaných jabĺk, 25 dkg práškového cukru, 2 dcl oleja, 
40 dkg polohrubej múky, 2 kávové lyžičky sódy bicarbóny, 3 vajcia, 2 lyžice 
kakaa, 1 vanilkový cukor 
Postup: Celé vajcia a cukor šľaháme vo vandlíku, primiešame olej a ostatné 
prísady, dobre zamiešame, dáme na vymastený a múkou vysypaný plech 
a upečieme. Vychladnuté potrieme džemom a polejeme čokoládovou alebo 
citrónovou polevou. 
 

Rýchly  kakaový  koláč 
( bez váženia, meriame 3 dcl pohárom ) 
25 dkg „Hery“, 2 poháre kryštálového cukru, 2 lyžice kakaa, 1 pohár vody, 
nahrejeme do horúca, aby sa všetko rozpustilo a necháme chladnúť. Do vandlíka 
preosejeme 2 poháre polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, pridáme 1 vanilkový 
cukor, 3 vajcia, 1 lyžicu rumu. Z vychladnutej zmesi odložíme za 1 pohár, ostatnú 
vylejeme do vandlíka a všetko spolu do hladka vymiešame, potom vylejeme do už 
pripraveného vymasteného a vysypaného plechu a pečieme. Upečené hneď za 
horúca popicháme vidličkou a polejeme odloženou polevou, posypeme kokosovou 
múčkou, krájame na druhý deň. 
 

Makovo  orechový  zákusok  
Suroviny: 6 vajec, 15 dkg „Hery“, 20 dkg práškového cukru, 15 dkg mletých 
orechov, 15 dkg mletého maku, 1 prášok do pečiva 
Postup: Žĺtky, tuk a polovicu cukru vymiešame do peny, pridáme orechy, mak, 
prášok do pečiva, zamiešame, pridáme sneh z bielkov, do ktorých sme zašľahali 
druhú polovicu cukru ( ten môže byť aj kryštálový ), opatrne premiešame, dáme 
piecť, vychladnutý potrieme džemom a polejeme čokoládovou polevou, alebo 
potrieme krémom a prizdobíme. 
 

Oblátkové  rezy  s kakaovou  plnkou  
Suroviny: 25 dkg masla, 25 dkg práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 5 dkg 
kakaa, 3 vajcia, posekané orechy na ozdobenie, tortové oblátky 
Postup: Do nádoby dáme maslo, práškový a vanilkový cukor, kakao. Nádobu 
vložíme do vriacej vody a prísady roztopíme. Potom pridáme vajcia a miešame, až 
kým plnka nezhustne. Teplou plnkou natierame oblátky, ukladáme na seba ( asi po 
4 kusy ) a na chvíľu zaťažíme. Zvyšnú plnku opäť trochu zohrejeme, natrieme 
celý rez a husto posypeme sekanými orechmi. Necháme stuhnúť do druhého dňa, 
krájame ostrým mokrým nožom. 
 

Syrové  pagáčiky  – slané  
Suroviny: 20 dkg polohrubej múky, 15 dkg hladkej múky, 25 dkg „Hery“, 3 lyžice 
kyslej smotany, 2 kusy „Syrokrém“, 2 žĺtky, 1 navŕšená kávová lyžička soli, 
½ balíčka prášku do pečiva 
Postup: Všetko spolu zmiesime, vyvaľkáme na 1 cm hrúbky, vykrajujeme 
pagáčiky alebo iné tvary, potrieme vajíčkom, posypeme sezamom, rascou 
a upečieme. 

Recepty vyskúšala a odporúča Filka Petrášová. 
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AK SI ZÍSKAL NAJVIAC BODOV V RIADKU A: 
Si veľmi pozorný voči tým, čo sú okolo teba. Páči sa ti chrániť ich, robiť niečo pre 
nich a vieš ich pozorne počúvať. Neprikláňaš sa k tomu, aby si ich posudzoval, 
a preto si im sympatický. To ale neznamená, že si dosiahol vrchol veľkodušnosti. 
Sú situácie, v ktorých je lepšie riadiť sa rozumom ako srdcom. V každom prípade 
si veľkodušný typ, vždy pripravený pomôcť druhým. 
AK SI ZÍSKAL NAJVIAC BODOV V RIADKU B: 
Tvoj iniciatívny duch ťa vykresľuje ako veľkodušný typ, ktorý nezištne rozdáva 
svoje schopnosti druhým. V skutočnosti to robíš viac z lásky k činu ako z lásky 
k druhým. Usiluj sa viac uvažovať nad dôsledkami svojej veľkodušnosti. Niekedy 
môže produkovať viac škody ako osohu. Páči sa ti byť veľkodušným, ale skutočná 
veľkodušnosť je viac vnímavá na dobro druhého. 
AK SI ZÍSKAL NAJVIAC BODOV V RIADKU C: 
Navonok sa zdáš byť trochu chladný a málo veľkodušný. Nie je však v tom trochu 
pravdy? Je potrebné ešte veľa rásť. Máš však schopnosť, ktorá by ti mohla 
pomôcť. Spomínaná „chladnokrvnosť“ ti pomôže vidieť veci s väčším pokojom 
a prehľadom. Nazdávaš sa, že hladného je lepšie naučiť chytať ryby, ako mu ich 
jednoducho darovať. Okrem toho vieš, že najlepšia veľkodušnosť voči iným 
začína svedomitým plnením si svojich povinností. Aj vďaka tomu neveríš falošnej 
veľkodušnosti. 

Pokračovanie zo str. 12 
 

5. Osoby, ktoré sú ti najnepríjem-
nejšie: 

a) egoisti ( sebci ), 
b) lakomci, 
c) úplatkári. 
 
6. Kto má najväčšiu možnosť dostať 
sa z nebezpečnej situácie? 

a) bohatí, 
b) šťastní, 
c) tí, čo majú ideál. 

 
7. Ktorú z týchto možností by si si rád 

vyskúšal? 
a) byť požiarnikom, 
b) robiť animátora ( vedúceho ) 

v letnom tábore, 
c) byť ošetrovateľom v nemocnici. 
 
8. Chudobným môžeme pomôcť tak, že: 
a) im dáme peniaze, 
b) im dáme prácu, 
c) im zlepšíme podmienky. 

9. Ktoré z týchto osôb najviac 
obdivuješ? 

a) toho, kto sa hodí do rieky, aby 
zachránil dieťa, 

b) toho, kto financoval výskum proti 
rakovine, 

c) toho, kto cez leto opatroval starú 
mamu. 

 

10. Pre teba je veľkodušný ten, kto: 
a) vie dať niečo hodnotné iným, 
b) vie poďakovať, 
c) platí dane. 
 

Výsledky: 
Zaznač svoje odpovede do 
nasledujúcej tabuľky. Za každé 
písmeno si zaznač bod. Hrubšie 
písmená sú za dva body. Urob súčet 
bodov v každom riadku. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A b b a c a b c b b b
B c c c b c c a a a a
C a a b a b a b c c c



 

Pokračovanie zo str. 9 
Semifinále – zápas Slovenska so Švédskom – hodnotili odborníci ako jeden 
z najlepších na tohtoročných MS. Bol plný útokov, vynikajúcich výkonov 
( zažiaril hlavne  náš brankár Ján Lašák ) a napätia. To sa prejavilo najmä po 
vyrovnaní stavu na 3:3, následnom predlžovaní a nakoniec v samostatných 
nájazdoch, na ktoré sa niektorí ľudia od nervozity nemohli ani pozerať. Naši 
hokejisti sa však držali statočne – na lavičke pochytaní okolo pliec všetkým 
dokázali, že sila sa prejavuje v jednote a súdržnosti… 
   Finálový zápas s Ruskom mal iný charakter ako so Švédskom. Zo začiatku boli 
všetci diváci „v pohodičke“, pretože sme dávali doslova jeden gól za druhým 
( dokonca prvý gól dal Višňovský už v 22. sekunde zápasu! ). Neskôr sa však 
situácia zmenila. Ani sme sa nenazdali a aktuálny stav bol 3:3. Slováci však 
svojim hokejistom verili a tí ich nesklamali. 100 sekúnd pred koncom zápasu 
strelil Bondra zlatý gól. „Sme majstri!“ ozývalo sa už potichu odvšadiaľ. Zápas 
síce ešte neskončil, ale všetci si boli istí, že Rusi už stav 4:3 nezmenia. A boli si 
istí správne! 
   Radosť hokejistov, trénerov, fanúšikov i všetkých Slovákov bola nesmierna. 
„We are the champions!“ spievali sme spolu so zlatými chlapcami. V každom 
narastal pocit hrdosti, že je Slovák, hlavne keď vo švédskom Göteborgu už po 
ôsmykrát  na týchto MS zaznela slovenská hymna. Úplne neznámi ľudia sa na 
uliciach objímali, autá trúbili a všade viali slovenské zástavy. Ľudia chodili 
v tričkách a šiltovkách so slovenskými znakmi a niektorí boli dokonca aj 
pomaľovaní vo farbách slovenskej vlajky. „Veril nám slovenský národ a to nám 
pomohlo zvíťaziť,“ tvrdí Bondra. 
   Návrat hokejistov na Slovensko bol tiež triumfálny. Stovky ľudí na letisku, davy 
lemujúce cesty a tisíce šťastných fanúšikov na námestí SNP v Bratislave. To sa 
nevidí len tak… 
   „Keď sme sa viezli v autobuse na námestie a popri ceste som videl starých ľudí, 
ako dvíhajú paličky a zatínajú päste, mal som z titulu väčšiu radosť, ako po 
víťaznom zápase,“ prezradil kapitán Miro Šatan. 
   Nuž, dúfame, že takéto chvíle ešte Slovensko zažije a že o rok sa opäť okrem 
piesne We are the champions stane hitom aj hymna slovenského hokeja: 
„Nech Bože dá, nech Bože dá, 
 veď my na to máme, 
 nech Bože dá, nech Bože dá 
 ten ví ťazný gól.  
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Nech Bož e dá, nech Bože dá,  
veď  dobre to hráme, 
aby viac na nás nik nezabudol…“  

Petra Humajová
 



A na záver...A na záver...A na záver...A na záver...      

Traja blázni u psychiatra: 
„Čo by si chcel ?“ 
„Hrniec, aby som mal v čom variť.“ 
„Tak ten je už asi zdravý. A ty by si 
čo chcel?“ pýta sa druhého. 
„Ja by som chcel dáždnik, aby som 
nezmokol.“ 
„Fíha, zdá sa, že aj tento je už 
normálny. A ty, ty by si čo chcel?“ 
pýta sa tretieho. 
„Ja nový nos, lebo ten môj starý je už 
deravý.“ 

� 
Učiteľka diktovala vetu: 
„Starenka pracovala v záhrade ako 
mladica.“ 
Nepozorný žiak napísal: 
„Starenka pracovala v záhrade ako 
mladý cap.“ 

� 
O Škótoch: 
„Tatko, daj mi päť korún!“ 
„Čó? Štyri koruny? Načo sú ti tri 
koruny? Nestačili by ti dve? Tu máš 
jednu. A výdavok dones!“ 

� 
„Susedko, videli ste, akého strašiaka 
si sused postavil na pole?“ 
„Nie.“ 
„Takého strašného, že mu vrany 
vrátili aj minuloročnú úrodu.“ 

� 
„Nazdar! Počul som, že si sa oženil.“ 
„Oženil. Nechutila mi strava v našej 
závodnej jedálni.“ 
„A pomohlo?“ 
„Áno, teraz mi už v závodnej jedálni 
chutí.“ 

� 
Ide policajt po parku, zrazu v kríku 
opodiaľ niečo zašuchoce … 
„Kto je tam?“ 
„Jean Claude van Damme.“ 
„Žiadne výtržnosti! Všetci štyria 

okamžite vylezte a s rukami pekne 
nad hlavou!“ 

� 
Jožko sa vráti zo školy a mamička sa 
ho pýta: 
„Páčilo sa ti prvýkrát v škole?“ 
„Áno,“ odpovedá Jožko. 
„Skúšalo sa ?“ 
„Áno.“ 
„Prihlásil si sa?“ 
„Áno.“ 
„Vyvolala ťa pani učiteľka?“ 
„Áno.“ 
„A vedel si?“ 
„Áno.“ 
„A čo sa pýtala?“ 
„Kto si prdol?“ 

� 
V polovičke januára kričí Škót na 
svoje deti: 
„Všetci sa vyzlečte do pol pása 
a utekajte von! Ostalo mi pol fľaštičky 
lieku proti kašľu, tak nech sa 
nepokazí.“ 

� 
Policajti zastavia volský záprah na 
diaľnici. 
„Krava na diaľnicu nepatrí,“ pustia sa 
policajti do deda. „Tu je dovolené ísť 
najmenej päťdesiatkou. Priviažte 
kravu i s vozom za nás a vy si 
sadnite do auta.“ 
Dedo spraví, čo mu nakázali, a auto 
sa pohne. Idú dvadsiatkou a krava 
stíha, pridajú, tridsať, štyridsať, 
päťdesiat. Voz sa ide rozsypať, ale 
krava má ešte zjavne navrch. Policajt 
začne pridávať. 
 Pri dvestošesťdesiatke krave začne 
vyskakovať ľavé oko. 
„Dedo, čosi sa robí vašej krave, vari 
len nezdochýňa?“ 
„Zdochýňa?! Akurát, synku, nevidíš, 
ide predbiehať!“ 


