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SLOVO NA ÚVOD... 

 

   Minule som si 
len tak pozrela 
staré video. Viano-
ce 1988. Natočené 
ešte jednou 
z prvých ľuďom 
dostupných ka-

mier, síce s obrazom, ale bez 
zvuku. 

Nálada je sviatočná. Ja, ani 
nie štvorročná, v červeno-
čiernych kockovaných šatách 
s bielym golierom, ktoré mi 
ušila starká, zvoním na zvon-
čeku. Vôbec mi nevadí, že to 
nebude počuť. Naši sedia na 
gauči, rovnako aj starkí. To, 
okolo čoho sa všetci točia, 
však nie je vianočný strom-
ček, ani koláče. Je to môj 
brat. Trojmesačné bábätko, 
ktoré hrdo predvádza, ako vie 
sedieť pod stromčekom a ako 
vie dvíhať hlavičku, keď leží 
na brušku. Sem-tam vyčaruje 
jedny z prvých úsmevov 
a všetci sú z neho nadšení... 

Aj dnes prichádza na svet 
Dieťa. Je ním sám Boh, ktorý 
sa znižuje k nám. Berie na 
seba podobu bábätka, rovna-
ko bezbranného ako tie ľud-
ské. Potrebuje našu pozor-
nosť a starostlivosť. Dajme 
mu ju nielen počas Vianoc, 
ale aj počas celého nasledujú-
ceho roka, v ktorom nás urči-
te zahrnie požehnaním 
v oveľa väčšej miere, ako si 
dokážeme predstaviť... 

Petra Humajová   

NOVINKY Z RODINKY 
 

Koniec júla strávila Silvia Petrášová spolu 
s kamarátkou Zuzkou Ondrejkovou v kaštieli 
v Spišskom Štiavniku, kde sa venovali 
„architektonickej činnosti“. Navrhovali totiž  
renováciu kaštieľa i jeho ďalšie funkčné využitie. 
Svoj návrh predniesli biskupovi Štefanovi Sečkovi 
na Spišskej Kapitule a zdá sa, že sa o ňom bude 
reálne uvažovať. V kaštieli boli spolužiačky 
do stredy, 1. augusta, kedy ich prišli odtiaľ 
autom zobrať Peter Petráš ml. s manželkou 
Erikou a neterami Petrou a Maťkou Humajovými. 
Celá posádka ešte navštívila gotickú kaplnku 
Zápoľských v kostole v Spišskom Štvrtku 
a pokračovala do Levoče, kde poobdivovala 
radnicu i svetoznámy oltár Majstra Pavla 
z Levoče. Domov sa vrátili vo večerných 
hodinách. 
V sobotu, 4. augusta, sa konal už 16. rodinný 

výlet plný zábavy, smiechu, ale hlavne príležitostí 
„byť spolu“. Jeho organizátor Peter Petráš ml. 
okrem trasy Súľovské skaly, Terchová a Necpaly 
pri Martine so svojimi dcérami naplánoval 
i množstvo súťažných úloh. Prekvapením výletu 
bolo hlavne uvítanie všetkých prievidzských 
„Necpaľancov“ pravým necpalským starostom. 

V pondelok, 6. augusta, sa u Humajovcov 
uskutočnila opekačka, na ktorej sa zišli súrodenci 
Petra Petráša st. – Betka Karaková a Kamil Petráš 
s manželkou Vlastou, pridala sa i však Helenka 
Mečiarová s vnukmi Dominikom a Marekom 
a Peťo Petráš ml. s manželkou Erikou a dcérou 
Silviou. Tá istá „zostava“ sa zišla potom o dva dni 
neskôr - pre zmenu na opekačke u uja Peťa 
Petráša. Tu však nechýbal guláš či pravý doma 
upečený chlieb. 

V utorok, 7. augusta, Maťka Humajová trochu 
oneskorene oslavovala narodeniny so svojimi 
spolužiakmi. Tí majú vždy radosť 
z prázdninového stretnutia a nepokazilo im ju ani 
tohtoročné daždivé a na leto dosť chladné 
počasie. 



 
V auguste strávila na Slovensku nejaký čas dcéra Lydky a Stanka Mečiarovcov 

Stanka, ktorá sa žije v Taliansku. Jej syn Matteo už rozpráva ostošesť – a nielen po 
taliansky. 

Cez víkend, 18. a 19. augusta, sa na prievidzskom Mariánskom vŕšku uskutočnila 
tradičná púť k Nanebovzatej Panne Márii. Program začal v sobotu podvečer 
sprievodom z farského kostola, pokračoval sv. omšou a mládežníckymi 
predstaveniami. Na druhý deň slúžil slávnostnú svätú omšu na Mariánskom vŕšku 
banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž. Takmer celého programu púte sa 
zúčastnila Maťka Humajová, ktorá sa jej aj aktívne zúčastnila spevom na sobotnej 
svätej omši spolu s detským speváckym zborom Rosnička. Organizačné záležitosti 
mal „pod palcom“ Milan Petráš. 
21. augusta sa po dvojmesačnej brigáde vrátil z Nemecka Martin Humaj. Letné 

prázdniny trávil zberom uhoriek. Pracoval každý deň od 6:00 ráno a po 
dvojhodinovej obednej prestávke až do tmy. Peniaze, ktoré si zarobil, boli teda 
naozaj zaslúžené. 

V nedeľu, 26. augusta, pricestovala do Prievidze Ivetka Floriánová z Újezdu 
u Brna, aby si „vyzdvihla“ svojich synov Dominika a Mareka. Tí si u starých rodičov 
Helenky a Vladka Mečiarovcov užili takmer celé dvojmesačné letné prázdniny. 

V tento istý deň sa Peter Petráš ml. s dcérou Silviou a ujom Kamilom Petrášom 
vybrali na Oravu, aby sa zúčastnili už tradičnej prehliadky heligonkárov. Vďaka 
dobrému počasiu sa celé podujatie konalo pri Hviezdoslavovej horárni pod Babou 
horou. Pred obecenstvom odhadovanom na 1000 ľudí si zahral nielen Peťo, ale 
jednu pieseň spolu s ním aj Kamil. Ten vystúpenie zhodnotil slovami: „Museli sme 
sa im ľúbiť, lebo len nám kričali, že „ešte“!“ 

27. augusta sa u Humajovcov zišla ďalšia „opekačková zostava“ – Šimkovičovci, 
Orlíkovci a páter Ján Hríb. Strávili spolu príjemné podvečerné chvíle. 
28. augusta Lucka Petrášová študujúca právo na súkromnej škole v Bratislave 

úspešne spravila štátnice a získala tak titul Bc.. 
V stredu, 29. augusta, sa v skorých ranných hodinách Lenke a Roderikovi 

Weissabelovým narodila dcéra Vanessa. Maličká vážila 2, 46 kg a merala presne 45 cm. 

Štátny sviatok SNP slávil Peter Petráš ml. so synovcami Martinom Humajom 
a Patrikom a Erikom Pálešovcami po svojom: vybrali sa na cyklistickú túru do 
Necpál pri Martine. Počas cesty dlhej 100 km zdolali nielen Vyšehrad, ale aj jazdu 
za sprievodu dažďových kvapiek. Nechýbal obed v reštaurácii Drevená dedina 
a samozrejme, zastávka v pravej necpalskej krčme. 

Leto využil na brigádu aj Peťko Chudý. Pracoval v prievidzskej Unipharme. 
V nedeľu, 2. septembra, sa Milan Petráš zúčastnil na primičnej svätej omši 

v Nácinej Vsi. Slúžil ju novokňaz p. Ján Mária Peter Malár – brat sestry Antónie, 
ktorá v súčasnosti pôsobí v prievidzskom kláštore sestier „mariánok“. Hoci si Milan 
myslel, že si sv. omšu konečne v kľude „užije“, neminula ho usporiadateľská úloha. 
A tak aj vďaka nemu mala liturgia pokojný a dôstojný priebeh. 

3 NOVINKY MAŇA 28 



 
V pondelok, 3. septembra, sa školákom začal nový školský rok. Pre Petru Humajovú 

však tento deň znamenal skôr koniec príprav na štátnice z pedagogiky a psychológie, 
ktoré úspešne absolvovala. 

Na oslave 25. narodenín Veroniky Petrášovej a menín jej sestry Silvie 15. septembra 
sa vynorilo niekoľko nových informácií. Nielenže sa Veronika nedávno zasnúbila so 
svojím priateľom Martinom Šutinským, ale aj Silvia sa mohla pochváliť ocenením 
v celoslovenskej súťaži. Za svoju celoročnú prácu v oblasti architektúry, týkajúcu sa 
kaštieľa v Spišskom Štiavniku, sa tak spolu s kamarátkou Zuzkou Ondrejkovou dočkala 
aj odmeny. 
Koncom septembra predal Peter Petráš ml. svoje auto značky Fiat a kúpil si nové 

značky Renault. 
Maťka Humajová tento školský rok prestala spievať v detskom speváckom zbore 

Rosnička. Zostávajúce Trosky a Školský zbor jej však nestačili, preto sa pripojila 
k mladým z farského kostola. Na sóla v Bartolomejčatách nemusela dlho čakať. 
Prvé dva októbrové týždne znamenali pre Petru Humajovú začiatok jej priebežnej 

pedagogickej praxe. Prvý týždeň strávila spolu s niekoľkými spolužiačkami 
na Gymnáziu Štefana Moyzesa v Ružomberku, kde odučila jednu hodinu dejepisu. 
Druhý týždeň sa skupina študentiek presunula na ružomberské Gymnázium 
sv. Andreja, kde absolvovali svoju prax z predmetu slovenský jazyk a literatúra. 
V októbri sa ujo Vlado Mečiar podrobil operácii bedrového kĺbu v bojnickej nemocnici. 

Nielenže ju dobre zvládol, ale on ako menovec bývalého predsedu vlády strávil chvíle 
v nemocničnej izbe so samou „elitou“. Jeho spolupacientmi boli totiž páni 
s priezviskami Gašparovič a Kováč. 
Zdokonaľovaniu svojich vedomostí v praxi sa venuje aj Martin Humaj, ktorý okrem 

školy nadobúda skúsenosti i vo firme Change Computer. Venuje sa hlavne zapájaniu 
internetu do domácností, no svojmu nadriadenému Tomášovi Malinčíkovi pomáha 
i viesť počítačový krúžok na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi. 

V októbri sa Božka Humajová vybrala spolu s ďalšími obyvateľmi Nedožier – Brezian 
na výlet do Novej Bane. Prezreli si tu výstavu obrazov a rôznych iných výtvorov 
ľudských rúk – vytvorených však z darov tohtoročnej úrody. V Novej Bani sa zúčastnili 
i na sv. omši. 
Vo štvrtok, 18. októbra, navštívil Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity 

v Ružomberku kardinál Jozef Tomko, ktorý tu mal spolu s nitrianskym biskupom 
Viliamom Judákom prednášku o misiách. Na podujatí nechýbali spišskí biskupi 
František Tondra a Štefan Sečka. Moderoval ho riaditeľ Pápežských misijných diel na 
Slovensku František Kapusňák. Časti prednášok sa v hľadisku zúčastnila i Petra 
Humajová. 

25. októbra bol Martin Humaj na jednodňovej exkurzii v Brne. Prezrel si tam výstavu 
týkajúcu sa techniky a hlavne počítačov. 

16. až 18. novembra sa Petra Humajová zúčastnila celoslovenského stretnutia 
veriacich vysokoškolákov Akadem v Ružomberku. Uskutočnilo sa už po šestnástykrát 
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 a svojich účastníkov obohatilo nielen po duchovnej, ale aj po kultúrnej 
a spoločenskej stránke. Okrem svätých omší, práce v skupinkách a prednášok totiž 
ponúklo i koncert hudobnej skupiny Saleziáni či muzikálovú komédiu Barockový 
kláštor. 
V nedeľu, 18. novembra, sa v jedálni Priemstavu uskutočnilo detské popoludnie, 

na ktorom sa deti pod vedením mladých učili tancovať tzv. erko tance. Jednou 
z vedúcich skupiniek bola aj Maťka Humajová. 
V novembri sa Humajovci rozhodli „vynoviť“ svoj dom a dali si na ňom vymeniť  

drevené okná za plastové. 
V utorok, 20. novembra, Martin Humaj úspešne ukončil kurz v autoškole 

zložením skúšok. Do rodiny nám teda pribudol nový „šofér“. 
V piatok, 23. novembra, mali dôchodcovia v necpalskom kultúrnom dome 

zábavu. Už tradične im do tanca hrala hudobná skupina Necpalanka. Medzi 
zabávajúcimi sa ste mohli vidieť aj Vlastu a Kamilka Petrášovcov, ktorí dokonca 
vyhrali v tombole prvú cenu. 
V novembri bola opäť ocenená obetavosť Tomáša Mečiara. V Huňadyho sále 

na Bojnickom zámku mu udelili už striebornú Jánskeho plaketu. Znamená to, že sa 
zaradil medzi tých, ktorí boli darovať krv už dvadsaťkrát. 
Prvý decembrový víkend strávila v Prievidzi Marta Benejová, spolužiačka Petry 

Humajovej. Marta pochádza z Hrabovca nad Laborcom blízko Humenného 
a v Prievidzi bola už po druhýkrát. Spolužiačky spolu strávili príjemné chvíle 
oddychu, do programu si však zaradili i návštevu Piaristickej spojenej školy. Tá 
mala v sobotu 1. decembra Deň otvorených dverí. Aktívne sa ho zúčastnila 
i Martinka Humajová, ktorá ako študentka sexty dostala na starosť spolu s inými 
sprevádzať ľudí po barokovom piaristickom kostole. 
V sobotu, 1. decembra, dostal Peter Petráš st. vzácnu návštevu – prišiel ho 

pozrieť jeho dávny murársky učeň, teraz kňaz benediktínskeho rádu páter Ferko 
Huliak. Ten v minulosti emigroval do Talianska a v súčasnosti pôsobí v Subiacu. 
Okrem dobrej nálady priniesol páter svojmu bývalému majstrovi do daru aj pravú 
taliansku „malinovku“, ktorú by asi bolo výstižnejšie nazvať „malinovicou“. 
Mikulášsky program pre škôlkárov 6. decembra bol obohatený i členkou našej 

rodiny, Martinkou Humajovou, ktorá si v divadle zahrala postavu anjela. 
V piatok, 7. decembra, mal Martin Humaj stužkovú v jedálni svojej školy 

v Handlovej. Slávnosť i program dopadli dobre vďaka (alebo napriek tomu J), že 
jeho triedu tvoria v prevažnej miere chalani. Zabavili sa na nej nielen rodičia 
a študenti, ale aj vyučujúci. 
V nedeľu, 9. decembra, oslávil Peter Petráš st. v kruhu rodiny svoje 

81. narodeniny. 
Od nového roku 2008 sa majiteľmi obchodu Sudové víno na sídlisku Zapotôčky 

stanú Erika a Peter Petrášovci. Už teraz vás pozývajú na nákup! 

Petra Humajová 
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ROZHOVOR S ERIKOU PETRÁŠOVOU 
 
Vždy dokonale upravená s dokonalým poriadkom v dome. Až sa musíme hanbiť, 

keď niekedy nečakane príde do našej detskej izby. Našťastie nás za to ešte nikdy 
nevyhrešila J. Teta Erika. 

 
  V každom rozhovore začíname detstvom. Ako si 
spomínaš na to svoje? 
Mala som veľmi pekné detstvo, ale aj ťažké. Stále sme 
sa totiž sťahovali. Naše soboty vyzerali asi tak, že sme 
pomáhali pri stavbe domu – hádzali sme cement 
a piesok do miešačky, podávali sme tehly... Ale potom 
v nedeľu sme zas chodili s rodičmi na celodenné výlety 
– do Vysokých i Nízkych Tatier, Demänovskej 
jaskyne... Pásavala som husi i kravy a najkrajšie chvíle 
som prežívala u babičky na lazoch pri Púchove, kam 
som chodila na prázdniny. K nám zas každý rok v lete 
prichádzal oteckov kamarát z vojny s celou rodinou. 
Bol z Čiech a jeho žena mi vždy hovorila: „Eričko, ty si 

taková kočičí máma!“ Mala som totiž strašne rada mačky, vozievala som ich v kočiariku. 
Tvoji rodičia sa teda museli viackrát sťahovať. Koľko takých sťahovaní si zažila ty? 
Prvýkrát sme sa sťahovali z Koša do Prievidze. To som mala štyri roky. Bývali 

sme v rodinnom dome na Bojnickej ceste, ale odtiaľ sme sa museli odsťahovať 
do činžiaku. Z činžiaku sme sa sťahovali opäť do rodinného domu. Keď som sa 
vydala, šla som bývať do činžiaku a odtiaľ sme už šli do nášho domu. Celkovo som 
sa teda sťahovala päťkrát. 

Počas strednej školy si bývala na internáte. Kde a čo si študovala? Bolo pre teba 
ťažké odísť z domu v takom mladom veku? 

Študovala som v Kalnej nad Hronom pri Leviciach. Bolo pre mňa ťažké tam 
odísť, pretože som bola viac-menej taký „domasedko“. Ale v triede i na izbe sme 
mali veľmi dobrý kolektív, takže som to zvládla. Pôvodne som chcela ísť študovať 
na ekonomickú školu, no rozmyslela som si to. Nebavilo by ma totiž celý deň 
vysedávať kdesi v kancelárii a robiť „papierovačky“. Mojím veľkým snom bolo byť 
kozmetičkou, lenže vtedy ešte v školstve neboli také široké možnosti ako dnes. 
Za kozmetičku by som mohla vyštudovať iba v Bratislave, no v ten rok, čo som 
končila školu, tam študentov nebrali. A tak keď prišli robiť nábor do školy pri 
Leviciach, šla som tam. Lákala ma drogéria, „voňavočky“ predávať. 

Otázka, ktorá nás veľmi zaujíma J: Ako si sa zoznámila so svojím manželom, 
ujom Peťom? 

Zoznámili sme sa na zábave v Necpaloch. Bol vo vojenskom a hneď po mne 
„kukal“. Pozval ma do tanca a potom, keď už prišiel „do civilu“, čakával ma 
pri drogérii. Onedlho mi už aj ruku dal, tašku zobral – a začali sme spolu chodiť 
(smiech). 
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Pomýšľal už aj v časoch, keď ste sa zoznámili, na vlastnú kapelu? 
Nie, to vôbec nie. O kapele začal uvažovať až keď sme už bývali v činžiaku 

a mali sme dve detičky. Kúpil si harmoniku pod podmienkou, že prestane fajčiť – 
a aj prestal. 

Aký je život manželky kapelníka, ktorá musí často piatkové a sobotné večery 
tráviť sama? 

Máme sa s Veronikou a Silvinkou veľmi zle, lebo sme samé doma J. Ale už sme si 
na to zvykli. Môžeme si prepínať v televízore programy, aké chceme. A keď už je 
niekedy doma, tak nám to aj vadí (smiech). Nepáči sa mi ani to, že na zábavách si 
spolu nezatancujeme – a pritom on je veľmi dobrý tanečník. 

Bola si rada, keď sa ujo Peťo rozhodol pustiť do stavby rodinného domu? 
V činžiaku sa nám dobre bývalo, ale svoje je len svoje. Aj keď sme bývali 

v činžiaku, Peťo stále chodil starkej do Necpál pomáhať, choval ovce a videla som, 
že ho to viac ťahá do rodinného domu. Tak som sa prispôsobila a bola som 
nakoniec rada, lebo je to úplne iné bývanie. 

Ako predavačka si vystriedala mnohé obchody – drogériu, potraviny, Elektro, 
oblečenie. V ktorom z nich sa ti pracovalo najlepšie? 

Keby nám neboli zavreli drogériu (za totality, keď bola nežná revolúcia), tak by 
som tam asi robila doteraz. V drogérii sa mi páčilo. Potom som išla robiť do Elektra, 
aj tam bolo veľmi dobre. Potraviny – to bolo len také východisko z núdze. 
A oblečenie – pri tom som zostala dodnes. Otvorili sme si svoj vlastný obchod, sama 
sebe som si paňou, len keby tie dlžoby neboli... Od 1. januára 2008 sa staneme aj 
majiteľmi Sudového vína na Zapotôčkach. Predávajú ho mladší manželia, ktorí kúpili 
dom v Bratislave. Ten obchod je už zabehnutý, predáva sa tam víno, nanuky, 
cigarety, žuvačky, pelendreky, čapovaná vinea a kofola, nejaké slané veci, 
sladkosti... Peťo by tam chcel začať dovážať aj korbáčiky z Oravy. V obchode vás 
obslúžia tri dievčatá, ktoré študujú diaľkovo. Takže odteraz môžete chodiť tam J. 

V celej rodine si známa svojou poriadkumilovnosťou a pedantnosťou. Nehrešia 
ťa niekedy pre to doma? 

Ale to je prehnané vyjadrenie, ja nie som až taká. Práveže som sa v poslednom 
čase „zlajdačila“. Dcéra Silvia mi minule povedala:„Nemáme ešte vianočnú výzdobu.“ 
A ja jej na to: „Á, ešte netreba!“ A ona skonštatovala: „Ty si nejako zlenivela!“ 

Máš teda  dve dcéry – Veroniku a Silviu. Čo by si nám prezradila o nich? 
Mám ich veľmi rada, sú šikovné, usilovné, študujú... Sú húževnaté, myslím si, že 

dosiahli, čo chceli, čo si vysnívali. Veronika už pracuje, je inžinierka, ale robí si aj 
doktorát. Silvinka chodí štvrtý rok na architektúru, ktorá ju veľmi baví – a dúfam, že 
ju aj v zdraví a šťastí dokončí. 

Čo je tvojím najväčším vianočným  prianím tento rok? 
Hlavne zdravie – a aby sme v zdraví splatili všetky pôžičky. 
Chcela by si niečo odkázať čitateľom Mane? 
Želám im veľa zdravia, šťastia, úspechov, porozumenia, lásky, tolerancie - a aby 

sa všetci mali dobre. 
Ďakujeme za rozhovor! 

Zhovárala sa Maťka Humajová. 
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VŠADE DOBRE – MY NEBUDEME DOMA! 
(16. rodinný výlet) 

 
   Táto veta nebola mottom, je to len môj výplod fantázie po tom, čo sa trochu 
„poohliadnem“ za nádherným časom stráveným na 16. rodinnom výlete. Všade 
dobre – my nebudeme doma! Jeden deň v roku to platí určite. Keď sa ide na 
rodinný výlet, zostať doma veru nie je múdre. A tak všetko, čo sa hýbe 
a môže, zberá sa ráno pred dom Peťka Petráša. Rok čo rok. I tento rok. 
Rodinný výlet „padol“ na dátum 4. august 2007. 
   Deň úplne nasýtený zábavou, prekvapeniami, ba až šokmi (ale 
príjemnými ☺), bol už tradične uvedený piesňou v podaní Necpalanky. Po nej 
sme nastúpili do autobusu – a všetko to začalo „naostro“. Samozrejme, 
uvítaním Kamilkových zubov „po roku“, ktoré teda na výlete neboli po prvýkrát 
na rozdiel od viacerých jeho účastníkov. Mnohí z nich si položili otázku: „A kde 
sme boli tých 15 rokov?“ Nuž, to my nevieme. Ujo Peťo nás oboznámil, že keby 
schudol ešte 10 kíl, bol by o 10 kíl ľahší. A nasledovalo tradičné „ničenie 
nepriateľa“ ukrytého v sklenených fľaškách, do ktorého veru mnohých nebolo 
treba veľmi nútiť. Takto sa prejavovala ich bojová odvaha hneď v začiatkoch! 
   Aby sme sa cestou nenudili, počas jazdy v autobuse bola odštartovaná aj 
každoročná súťaž „Necpaloviny“. Všetci účastníci výletu boli označení sloníkom 
s číslom (symbolom rodinného puta, čo nás spája), ktorý bol nielen 
zlosovateľný v tombole, ale pri výbere toho správneho čísla priam predurčoval 
k súťaženiu. Spomedzi nás bolo vylosovaných 5 kapitánov, ktorí si zvolili ešte 
dvoch pomocníkov. Družstvo číslo jeden tvorili Matej, Edko a Dominika, 
družstvo číslo dva Elenka, Maťka a ja, družstvo číslo tri Filip, Samko a Rasťo, 
družstvo číslo štyri Erika, Evka a Jožko a napokon družstvo číslo päť Kvetka, 
Marián a Ľubo.  
   Úvodná úloha bola celodenná – každé družstvo malo napísať krátku úvahu 
na veľmi zaujímavú tému „Latrína“, ktorú mohlo skrášliť aj ilustráciami. Vzápätí 
bola vyhlásená úloha číslo 1 – napísať počet vybraných slov po „l“. Verili by 
ste, že ich je až 20?  
   Úloha číslo 2 už nebola len teoretická. Jeden zástupca každého družstva 
musel prísť do uličky autobusu, dostal suchý rožok – a súťažilo sa, kto ho prvý 
zje. „Dojedenie“ rožka mal pritom ohlásiť otvorením prázdnych úst, zdvihnutím 
rúk nad hlavu a tlesknutím. Líca súťažiacich sa len tak nadúvali a prežúvali 
jedna radosť, na Jožka Humaja však nemal nik. Rukami nad hlavou tleskol ako 
prvý. 
   Ani sme sa nenazdali a boli sme na prvom „stanovišti“. Súľovské skaly mali 
byť podľa ujovi Peťovi dostupných informácií prechádzkou po rovine, nakoniec 
však i on sám uznal, že rovinu na nich tvorila asi dĺžka troch centimetrov. 
Namiesto prechádzky nás čakala riadna túra, ktorú celú prešli len niektorí  
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z nás. Výhľady však stáli za to lezenie po rebríkoch či kmeňoch stromov. 
Počasie bolo na takéto niečo priam ideálne. A tak sme liezli a fotili, fotili a liezli 
– a myslím, že tým ostatným sme ani veľmi nechýbali, pretože keď sme 
po hodine a pol prišli späť na parkovisko, už sa všetci zabávali pri tónoch 
Necpalanky, ktorá mala tento rok nie „núdzovú zostavu“, ale priam úžasnú 
dychovú základňu. Veď čo poviete na tri trúbky a saxofón? 
   Ďalšia súťažná úloha sa musela odohrávať v exteriéri, konala sa teda priamo 
na parkovisku pod Súľovskými skalami. V čom spočívala? Keďže hudba hrala, 
vyznievala celkom logicky. Všetci súťažiaci si v nej vyskúšali svoju zručnosť 

v klobúkovom tanci. Samozrejme, boli patrične obodovaní. A pri presune ďalej 
nás čakala interiérová súťažná úloha – zástupca každého družstva musel 
v priebehu dvoch minút rozžuvať dve žuvačky a vytvoriť z nich v ústach 
korytnačku. Svoj výtvor naši umelci pekne „vypľúvali“ na vopred určené 
miesto, aby sme si ho všetci mohli pozrieť. 
   Terchová je miestom, kam sme chodili na úplne prvé rodinné výlety, preto je 
pre nás vždy pekné sa sem vrátiť. I tentoraz nás privítal plechový Jánošík 
na kopci, množstvo stánkov a ľudí, ktorí sem prišli na folklórny program 
Jánošíkových dní. Nechýbali medzi nimi Česi, Poliaci či Francúzi. A ak ste ešte 
nevideli Betlehem v Rajeckej Lesnej a budete prechádzať Terchovou, 
odporúčam vám zastaviť sa v miestnom kostole. Čosi podobné, len menšie, 
môžete vidieť i tu. V Terchovej sme strávili asi tri hodiny, počas ktorých si 
každý spravil program aký chcel. Necpalanka však nezmeškala šancu zahrať si 
i v tejto rázovitej obci. 
   Poslednou zastávkou nášho výletu mali byť Necpaly pri Martine, obec, ktorá 
sa volá rovnako ako tá naša. Síce sme už viac ako pol storočia súčasťou 
Prievidze, v nás však stále existuje silné povedomie „Necpaľanov“. A keďže 
v Necpaloch pri Martine ešte nikto z nás nebol, veľmi radi sme sa sem vybrali.  
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Dedinka nás príjemne prekvapila svojou úhľadnosťou, ale aj historickými 
budovami či vlastnou vodnou „elektrárničkou“. Ujo Peťo síce spomínal nejaký 
„šok“, ale nevenovali sme tomu až takú veľkú pozornosť, kým sme nezastali 

pred obecným úradom a neprivítal nás 
samotný starosta Necpál! Naša 
richtárka zvolená na tohtoročnom 
Necpalskom plese Kvetka Ďurčová mu 
za privítanie poďakovala a zatancovali 
si spolu pravý richtársky tanec priamo 
na parkovisku. Potom sme boli všetci 
pozvaní na obecný úrad, kde obaja 
zástupcovia Necpál podpísali pamätnú 
listinu na túto udalosť. Pán starosta 
nás pohostil nielen džúsmi 
a malinovkou, ale aj pravou 
necpalskou „obuchovicou“.  

   Úplne „šoknutí“ sme sa presunuli do blízkeho miestneho pohostinstva. 
Na spamätávanie sa však nebol čas. Čakala nás posledná súťažná úloha – 
skákanie cez lano, ktoré krútili ďalší dvaja členovia družstva. Niektorým to išlo, 
niektorým nie. O všetkom však rozhodol až sloh o latríne, ktorý každé družstvo 
poňalo úplne iným spôsobom, všetky však s patričným humorom. Na našich 
výtvoroch sa už smiali i miestni obyvatelia, ktorí vykúkali zo svojich dvorov 
a hlavne ich deti, ktoré pred losovaním tomboly na nápad uja Milana boli tiež 
označené sloníkmi a povyhrávali celkom slušné ceny. Samozrejme, mali veľkú 
radosť a volali nás, aby sme prišli aj o rok. Veď okrem cien ich čakala aj krátka 
tanečná zábava. V Necpaloch Necpalanka musela zahrať!  
   Už sme boli na odchode, keď nás manželka necpalského starostu poprosila, 
či by sme nešli zahrať jednu pieseň aj starostovi susednej obce Folkušová, 
ktorý v ten deň oslavoval svoje 50. narodeniny. V tme sme sa všetci účastníci 
výletu priam „vovalili“ do jeho dvora a tentoraz sme neboli šokovaní my, ale 
oni. Rýchlo však pochopili, čo sa deje, a zapojili sa do spevu i tanca. Z jednej 
piesne bolo nakoniec viac a náš príchod domov sa tak v značnej miere posunul. 
Komu by to však vadilo? Veď rodinný výlet je len raz za rok! 
   Maťkina spolužiačka Ela bola na našom rodinnom výlete po prvýkrát 
a nemohla za svet pochopiť, ako sa za jeden deň dá zažiť toľko skvelých vecí. 
Keď večer v autobuse vymenovala rad úžasných vecí, čo ju tu postretli, 
„skúsený“ Dominik Florián jej len flegmaticky „řekl“: „To je tady vždycky tak.“ 
Mne sa však nezdá, že je to každý rok také skvelé, skôr sa mi zdá, že je to 
z roka na rok lepšie a lepšie. Ako každý rok, tak aj tento rok, nezostáva nič iné, 
ako spolu s ujom Kamilom konštatovať: „Toto bol najlepší rodinný výlet!“ 

Petra Humajová 
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PRVÝ POHĽAD SPOZA KATEDRY 
 

   Október pre nás, vysokoškolákov študujúcich učiteľstvo na Filozofickej fakulte 
v Ružomberku, neznamenal už len poriadne „rozbehnutie sa“ semestra, ale hlavne 
náš prvý nástup na priebežnú pedagogickú prax. Po tom, čo sme v septembri 
v prevažnej miere úspešne zložili štátnice z pedagogiky a psychológie, bolo sme 
vyslaní priamo do „jamy levovej“, aby sme sa presvedčili na vlastnej koži, že – 
teória sa vôbec nerovná prax. A že len skúsenosti človeka učia.  
   Najskôr sme sa priebežnej pedagogickej praxe nejako zvlášť neobávali, aj keď 
sme na tie dni mysleli s veľkým očakávaním. Žili sme totiž v domnienke, že tému 
vyučovacej hodiny, ktorú budeme vyučovať, sa dozvieme v dostatočnom časovom 
predstihu, tak, aby sme sa na ňu stihli primerane pripraviť. Už pri prvom stretnutí 
s metodikmi praxe sme sa presvedčili o opaku: „V pondelok nastúpite na prax, váš 
cvičný učiteľ vám rozdelí hodiny a počas jedného týždňa ich všetky odučíte.“ 
O príprave dopredu nebolo ani reči. Ešte že existuje internet a mnohé školy majú 
svoje vlastné webové stránky. Tak som sa aspoň podľa rozvrhu hodín dozvedela to, 
že môj cvičný učiteľ na vyučovací predmet dejepis učí iba prvákov, druhákov, 
tretiakov a septimu na ružomberskom gymnáziu, a duševne som sa pripravila 
na žiakov neveľmi vzdialených môjmu vlastnému veku. 
   V nedeľu pred nástupom na prax sme všetci prichádzali do Ružomberka vybavení 
svojimi zošitmi zo základoškolských, stredoškolských i vysokoškolských čias 
a rôznymi materiálmi, dúfajúc, že čosi z nich nám pomôže pri tomto skoku do vody, 
ktorý nás čaká – nehovoriac o tom, že popri praxi sme mali stíhať aj všetky naše 
prednášky, cvičenia a iné vysokoškolské povinnosti, ktoré nám našu prax neveľmi 
tolerovali. A svitol pondelok. 
   Na prax sme nastupovali v skupinkách po šiestich až siedmich ľuďoch. Našou 
úlohou bolo jednu vyučovaciu hodinu odučiť, zvyšných päť alebo šesť v prevedení 
našich spolužiakov sledovať, zhodnotiť, rozobrať (samozrejme, aj písomne – veď 
kde by sme dnes boli bez byrokracie...). Keďže moje spolužiačky sa pohotovo 
chopili príležitosti učiť prvákov a druhákov, ja som zostala stáť pred alternatívou: 
učiť hneď v utorok prvákov pravek (s upozornením vyučujúceho, že je „blázon“ 
do archeológie) alebo si vybrať septimu (teda o rok už maturantov) a prebrať s nimi 
Versaillský systém, čiže uzatvorenie mierových zmlúv po skončení prvej svetovej 
vojny – s tým, že na vysokej škole sa v prednáškach pohybujeme ešte len 
v 18. storočí. Vybrala som si tú druhú možnosť, aj keď to nebolo rozhodovanie 
ľahké. Napokon sa však ukázalo ako správne... 
   Moja príprava na vyučovaciu hodinu spočívala predovšetkým v naštudovaní si 
prvej svetovej vojny – veď skúšajte žiakov z opakovania čosi, čo vám už dávno 
vyšumelo z hlavy. A potom som sa pustila do premýšľania, akým spôsobom 
vysvetliť nové učivo. Žiakov treba čímsi motivovať, hovoriť zrozumiteľne a pútavo – 
a ja som si vôbec nevedela predstaviť, ako na to. Našťastie, Duch Svätý nezaháľal 
a pomohol mi chopiť sa myšlienky, ktorú len tak mimochodom spomenul môj cvičný 
učiteľ – predstaviť Versaillský systém ako čosi, čo bolo zárodkom druhej svetovej  
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vojny. Priznám sa, že predtým mi to vôbec nenapadlo, teraz som však celý výklad 
„nabalila“ na túto myšlienku. Žiakov som sa rozhodla motivovať čímsi, čo sa 
odborne nazýva „problém ako motivácia“ a na úvod si s nimi podiskutovať na tému 
príčiny druhej svetovej vojny a Hitlera. Zároveň som sa im rozhodla položiť otázku: 
„Bol v skutočnosti iba Hitler príčinou vypuknutia druhej svetovej vojny?“ – a nechať 
ju na začiatok bez odpovede. Vysvetlením jednotlivých mierových zmlúv 
a navodením situácie „vžívania sa“ do postojov jednotlivých štátov som chcela 
žiakov priviesť k tomu, aby na odpoveď prišli sami. Záverečný krátky test, ktorý 
sme si spoločne opravili, mal byť už len záverečnou bodkou na opakovanie. 
   Deň „D“ prišiel rýchlo a netrvalo dlho, kým som sa postavila pred mojich prvých 
žiakov. Povedala som Bohu: „Ak ma nechceš odradiť od tohto povolania, pomôž mi, 
prosím, nech to dopadne dobre. A ak to dopadne zle, pomôž mi, prosím, prijať to.“ 
Viac som sa o to nestarala. Veď dať čosi Bohu je dať to do tých najlepších rúk. 
Možno práve preto som si v sebe dokázala zachovať pokoj a kľud. A určite práve 
preto dopadla tá hodina tak, ako dopadla. Mala viacero chýb, ale ako celok vyznela 
dobre. Študenti vôbec nevyrušovali, učivo pochopili – a čo viac som si ako 
začiatočník mohla želať? Môj cvičný učiteľ bol úplne perfektný a poskytol mi takú 
konštruktívnu kritiku, že budem na ňu pamätať počas celej mojej „učiteľskej 
kariéry“ (ak nejaká bude ☺).  
   Prax zo slovenčiny na druhý týždeň už bola ľahšia, pretože sme si tak trochu 
vedeli predstaviť, do čoho ideme. Hoci som sa opäť dostala do septimy (ale už 
na cirkevnom gymnáziu) a mala som učiť hneď na druhý deň po „dozvedení sa“ 
témy (úvod do slovenskej medzivojnovej literatúry), na hodinu sa mi pripravovalo 
oveľa lepšie a s Božou pomocou som dokázala „ozvláštniť“ tie nudné delenia tak, že 
ani títo sedemnásť či osemnásťročná ľudia vôbec nevyrušovali a dokonca sa 
dobrovoľne hlásili! 
   Nuž, vidíte, čo všetko dokáže Božia pomoc – i v priebežnej pedagogickej praxi. Som 
rada, že tá prvá ma od mojej budúcej možnej profesie vôbec neodradila a dúfam, že 
to tak bude pokračovať i naďalej ☺. Ale tak to už nechávam na tých „tam hore“... 
 

Petra Humajová 

   VIANOCE VYSOKOŠKOLÁKA 
 

Vzniklo to všetko úplne nevinne. V prvom ročníku sme si do kalendára 
na internátnom stole začali písať udalosti, čo sa stali, odkazy a pripomienky. 
Po letných prázdninách Katka priniesla čosi, nad čím sme len v údive otvárali ústa – 
novozaloženú kroniku nášho štúdia. So zaznamenaným prvým ročníkom. A tak sme 
začali písať. Ako si žijeme, čo robíme. Kronika sa stála našou bútľavou vŕbou 
i „zberňou“ veselých zážitkov. Ale hlavne autentickým svedectvom života 
vysokoškoláka.  

Ako vyzerali podľa kroniky naše Vianoce v roku 2005? Boli sme vtedy druháčky. 
Ak chcete vedieť viac – nech sa páči. Čítajte ďalej... 

 

Píše Peťa: „20. december. Udalosti dňa: Všade už hrajú koledy, len my sa učíme.  
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Katka skonštatovala, že 8 skúšok pred Vianocami je veľa. Ale lepšie ako 
13 po Vianociach, no nie? Hlavne keď prázdniny sú len jeden týždeň... 

Dnes ráno nás po nedávno upchatej vani v našej „domácnosti“ prekvapila 
sprcha. Zrazu začala striekať vodu do stropu a tvárila sa, že nič. Ešte šťastie, že 
sme ju hneď odhalili a domáci neváhal a v okamihu sekundy ju „uzemnil“. Teraz 
sušíme koberce...“ 

Píše Laura: „...sušíme koberce, alebo inak povedané, robíme si v kúpeľke saunu. Katke 
sme preto nedovolili osprchovať sa, koberce zaberajú miesto vo vani, lavór sa postaral 
o púštny povrch podlahy a na dlážke pevne stojí náš spoľahlivý záchranca v núdzi, no 
hádajte kto – koho sme už spomínali na týchto stránkach? Predsa náš jedinečný, 
neopakovateľný, nenahraditeľný, vždy 100% pripravený multifunkčný ohrievač!“ 

Píše Katka: „22.12.2005. Pripadá mi celkom nemilá úloha – urobiť bodku 
za týmto kalendárnym rokom – keďže sa na to necítim, dám radšej dvojbodku 
na záver, ak by som počas „vianočných zamyslení“ prišla na voľačo, čo by som ešte 
mohla dopísať. 

Naposledy som spomínala „ducháče“ (vysvetlivka: duchovné cvičenia), kde som 
robila animátorku a Peťa bola „moja pravá ruka“. S „PRAVOU RUKOU“ si už 
rozumieme „na pol slova“ ako manželia po 50-tich rokoch a to sme spolu len 
3 semestre = 1,5 roka. 

Nedá sa mi z mysle vyhnať, ako sme včera spolu „HBITĚ PŘEKLÁDALI“ a taktiež 
„VHODNÝM OBRATEM“ (vysvetlivka: sú to pojmy z učebnice, z ktorej sme sa učili) 
sme otáčali slovíčka z latinčiny, naše závity sa tiež otáčali naplno, ale rovnakou 
rýchlosťou nám tie slovká putovali z hlavy. Nakoniec sme uspeli a dnes si konečne 
môžeme vydýchnuť, veď to bola naša ôsma skúška: 

12.12. 2005 : Vybrané kapitoly z teológie + Dejiny cirkvi 
15.12. 2005: Dejiny Slovenska a Uhorského štátu do roku 1526 + Úvod 

do stredoveku 
19. 12. 2005: Morfológia 
20.12. 2005: Interpretácia umeleckého textu (Peťa už 6.12.) 
21. 12. 2005: Dejiny filozofie 
22.12. 2005: Latinčina 
Ako sme sa učili?  
Uhorsko: zavolala som Peťu na moju posteľ, naznášali sme sladkosti a pustili 

sme sa do identifikácie príbuzenských vzťahov: „Štefan IV., brat Ladislava II. 
a Gejzu II. a syn Belu II. Slepého, ktorý bol synovcom Štefana II., Kolomanovho 
syna – sa teda bil so Štefanom III. a nakoniec nastúpil na trón mladší brat Štefana 
III. – Belo III., ktorý si vzal Margarétu Capetovskú. Títo mali synov Imricha I. 
a Ondreja II., medzi nimi však panoval Ladislav III., Imrichov syn...“ Nakoniec sme 
sa predsa len dokázali orientovať v spletitom rodostrome uhorských panovníkov, čo 
nám aj vynieslo zaslúžené A-čko, ale nevyslúžili sme si pokoj, lebo len čo nás zazrú 
– so zdesením sa nás spýtajú: „Ako je to možné? Z čoho ste sa učili?“ Peťa už aj 
vymyslela odpoveď na túto otázku, ktorá nás deň čo deň prenasleduje: „Vlastnou 
usilovnosťou a vďaka Božej milosti sme to napísali.“ 

(...) 
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Morfológia nás utvrdila v tom, že sme si vybrali povolanie pre nás ako vyšité. 
Prečo? Dokážeme všetko vysvetliť, dokonca i to, čo nevieme. Naše hypotézy sa tak 
stali faktami, ktorých sme sa držali i na písomke. 

Keby že nás niekto pozoruje, ako „filozofujeme“ nad našim „najobľúbenejším“ 
predmetom (vysvetlivka: Dejiny filozofie), určite by vedel definovať teóriu nášho 
SPOLUBYTIA, či spolubitia ☺: 

SPOLU V DOBROM I ZLOM: a, d, d, b, c, d, c, c, c, c, a, b (vysvetlivka: sú to 
odpovede na teste, počas ktorého sme sedeli za sebou a „svorne“ si do toho 
nazerali J) 

Poznámka odborníčok P+K: „Kto sa s tým dokáže stotožniť, nájde svoju podstatu bytia.“ 
(...) 
Náš spoločenský život 
O to, aby sme na obede ochutnali zo spoločnosti, sa často starajú 

„nábožkári“ (vysvetlivka: spolužiaci z ročníka s kombináciou predmetov dejepis – 
náboženstvo) „Martin ze Skalice“ a Števo. Naposledy, keď sme s nimi obedovali, 
nesmierne nás pobavil „ze Skalice“. No treba tu podať podrobné vysvetlenie: Týka 
sa to písomky z Uhorska, Mgr. Huťka nám na neriešiteľnú úlohu dal dve indície: 

1. To isté meno nosí jeden slovenský hokejista. 
2. To isté meno nosí autor Eža a Gábora Vlkolinského. 
Ja a „ze Skalice“ – obaja sme to vyriešili svojsky: „ze Skalice“ použil prvú 

pomôcku a napísal meno Pálffy, vraj takí nejakí v dejepise existovali; áno, len o pár 
rôčkov neskôr... Ja som využila tú druhú – ako pravá slovenčinárka: Hviezdoslav. 
(Správna odpoveď: Országh.) 

(...) 
Ako sme sa čudovali 
V našej špajzi sa objavilo neznáme teleso, ktoré Peťa označila ako krabice:  
P: „To čo tu máme za krabice? Je tu aj myš!“ 
K: „Aj klávesnica.“ 
P+K : „To bude počítač“, zhodli sme sa, ale do našej polemiky, čo tam robí, 

zasiahol pán domáci, ktorý počul, ako sme sa čudovali. A všetko nám náležite 
vysvetlil, že si to schoval na Vianoce. 

Ách, Vianoce, Vianoce 
„Už sú za nami, tak ako ste ich trávili, dievčatá?“ Teraz som využila typický citát 

z úst našej milej Laury. Prosím, prosím, pridaj nám zopár ďalších, nech sa opäť tak 
dobre zasmejeme a „predĺžime si život aspoň o hodinu – sprosté“. 

Aj Ty, Peťa, ktorá si obdarená mimoriadnym spisovateľským talentom. Ja som 
sa dosť rozpísala, ale chcela som to stihnúť do konca roka. Teraz už treba zmeniť 
písmo i pohľad – priamy do NOVÉHO ROKU...“ 

Tak, to je záver skráteného vianočného zápisku. Ak sa vám zdá, že Vianoce sú 
pre vysokoškoláka synonymom skúšok, nemýlite sa. Napriek tomu je ich možné 
prežiť v pokoji a radosti. Budeme sa o to snažiť aj tento rok ☺. 

Obyvateľky privátu na „Murgašovej 14“: 
Petra Humajová, študentka, Laura Lovíšková, Mgr.², Katarína Vaštíková, študentka. 
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RECEPTY 
KARAMELOVÉ REZY 1 
Suroviny: 8 vajec, 30 dkg kryštálového cukru, 30 dkg hladkej múky „špeciál“, 

1 prášok do pečiva, ¾ dcl vody 
Postup: Žĺtky vyšľaháme s 2/3 cukru a vodou do peny, pridáme tuhý sneh 

ušľahaný z bielkov a zvyšného cukru, opatrne premiešame, pridáme preosiatu múku 
s práškom do pečiva, opäť premiešame, rozdelíme na dva plechy (ako na roládu), 
ktoré sme vyložili papierom, a upečieme. 

Karamelová plnka: 30 dkg kryštálového cukru, 1 šľahačková smotana, 25 dkg 
masla. V suchej rajničke za stáleho miešania necháme roztopiť a na bledohnedú 
farbu skaramelizovať kryštálový cukor. Karamel zalejeme smotanou, odstavíme 
z ohňa a až do vychladnutia miešame, kým nevznikne jednoliata hmota. V osobitnej 
nádobe vyšľaháme maslo a do neho zapracujeme studenú karamelovú hmotu 
(najlepšie elektrickým šľahačom). 

Pláty naplníme, vrch tiež potrieme a prizdobíme krémom a vareným snehom, 
alebo ľubovoľne upravíme. 

 

KARAMELOVÉ REZY 2 
Postup ako u Karamelových rezov 1, len cesto rozdelíme na tri plechy, alebo 

upečieme tri biele piškótové plátky ako na roládu. 
Plnka: 10 dkg kryštálového cukru, 2 dcl vody, 1 prášok „Zlatý klas“, 25 dkg 

masla, 10 dkg práškového cukru, 1 vajce, 1 vanilkový cukor 
V suchej rajničke opálime kryštálový cukor na karamel, zalejeme 2/3 vody, 

rozvaríme, prilejeme doň zvyšnú vodu, v ktorej sme rozmiešali „Zlatý klas“, 
povaríme a necháme vychladnúť. Maslo vymiešame s cukrom, vajcom a vanilkovým 
cukrom, pridávame kašu z karamelu a dobre vypracujeme. Plátky naplníme, vrch 
tiež potrieme krémom a posypeme kokosovou múčkou. 

 

SNEHOVÉ PUSINKY – KOLIESKA 
3 bielky, 21 dkg kryštálového cukru 
Z bielkov šľaháme tuhý sneh, postupne doň zašľahávame kryštálový cukor 

a šľaháme aj nad parou asi 10 minút. Potom odložíme a primiešame za hrsť 
kokosovej múčky, premiešame, na plech vyložený papierom vytláčame pomocou 
vrecúška pusinky alebo plné kolieska a sušíme v mierne teplej rúre, kým sa ľahko 
neodlúpnu z papiera (asi 50-60 minút). 

Snehové kolieska môžeme spájať s lineckými kolieskami tej istej veľkosti 
ľubovoľným krémom a vrch môžeme prizdobiť čokoládou. 

Linecké kolieska: 42 dkg hladkej múky „špeciál“, 14 dkg práškového cukru, 
28 dkg „Helie“ (alebo „Palmarínu“), 8 dkg orechov (nemusia byť), 4 dkg kakaa, 
2 žĺtka. Spolu zmiesime, rozgúľame, vykrajujeme kolieska a pečieme. Pri plnení 
natierame spodnú stranu, čo bola na pleche. 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU... 
 
   Po mimoriadnom úspechu rubriky „Z archívu...“ v poslednom čísla Mane 
uverejňujeme jej pokračovanie. Odporúčame čítať v nadväznosti 
na predchádzajúce zhrnutie vašich výrokov, odpovedí a nápadov. Ale zmysel 
to hádam dá i samé osebe... 
 
Maňa 23.12.2000 
   A opäť Vianoce a sny a túžby: 
   „Čo by ste si chceli nájsť pod vianočným stromčekom?“ 
   Veronika Petrášová: „Nejaké super auto – mercedes, kamión s pekným 
vodičom a ešte veľa, veľa iného...“ 
   Ujo Peťo to vyriešil ako pravý diplomat: 
   Peter Petráš ml.: „Všetko, čím by som naplnil očakávania ostatných.“ 
   A jeho manželka dokázala, že do radu abstraktných vianočných želaní 
môžeme „v pohode“ zaradiť i tie materiálne... 
   Erika Petrášová: „Zdravie, lásku, sedaciu súpravu, hrnce a všeličo iné.“ 
Maňa 12.4.2001 
   Veľká Noc a veľkonočné vajíčka. Celkom dobrá téma: 
   „Maľujete si vlastnoručne vajíčka na Veľkú Noc? Akú na to 
používate techniku?“ 
   Martinka Humajová: „Ja som maľovala iba raz, ale vôbec mi to nevadí. 
Keď som teda iba raz vyrobila vajíčko, tak som na to použila vosk. To som 
mala asi štyri roky, tak mi to veľmi ťažko išlo.“ (Úprimnosť nadovšetko.) 
   Peťko Chudý: „Nie, ale maľoval som. Pichol som do vajca, vyfúkol som ho 
a zamaľoval štetcom – vodovými farbami.“ (Vážime si chalanskú snahu.) 
   Maťko Chudý: „Nie, vajcia nemaľujem, iba zbieram peniaze.“ (Z Maťka raz 
bude riadny „biznismen“. Uvidíte.) 
Maňa 24.3.2002 
   Šport. Konečne i iná téma. 
   „Sledovali ste tento rok ZOH? Ktorý zo športov ZOH máte 
najradšej? 
   Martinka Humajová: „Áno. Najradšej mám krasokorčuľovanie, lebo je to 
také upokojujúce.“ 
   Martin Humaj: „Áno. Hokej, lebo je najsledovanejší.“ (Nuž, drží 
s davom...) 
   Peter Petráš st.: „Mám rád skoky na lyžiach, lebo tí lyžiari lietajú tak 
vysoko ako vtáčence.“ (Pekné prirovnanie, nie?) 
   Silvia Petrášová: „Nepáči sa mi biatlon, lebo keď bežia, majú sliny  
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na ústach.“ 
Maňa 24.12.2002 
   Opäť vedomostná otázka a originálne pokusy o odpovede. 
   „Prečo sú oblaky v zime ružové?“ 
   Martinka Humajová: „Myslím si, že sú  ružové preto, lebo keď má snežiť, 
zráža sa sneh so vzduchom a vytvárajú spolu plyn, ktorý mení farbu oblakov 
na ružovú.“ (Vidno, že Maťka už podrástla, čo?) 
   Martin Humaj: „Lebo Slnko je v zime ďalej od Zeme a keď večer zapadá, 
mení farbu oblakov na ružovú.“ (Logika nadovšetko ☺.) 
  Silvia Petrášová: „Lebo sa na ne dívame cez ružové okuliare.“ 
   Maťko Chudý: „Lebo sa už zvečerieva.“ 
Opäť originálny ujo Peťo: 
   Peter Petráš ml.: „Majú to od hladu.“ 
 
   Veríme, že i tentoraz ste si vychutnali chvíle dávno-nedávno minulé. 
Tešíme sa na pokračovanie! 
 

Pripravila: Petra Humajová 
 

BODKA NA ZÁVER 
 
 Pripomíname čitateľom, že časopis Maňa bude vychádzať už len 
dvakrát za rok. Nasledujúce číslo plánujeme vydať v auguste 2008. 
 Pracuje sa už aj na webovej stránke Mane. Nájdete ju na stránke 
www.casopis-mana.sk. Postupne do nej budeme pridávať doteraz 
uverejnené recepty starkej Filky, rozhovory, články o rodinných výletoch 
i našu tvorbu. Rovnako na nej nájdete i archív doteraz vydaných čísel nášho 
rodinného časopisu. 
 V Mani uverejnené recepty starkej Filky Petrášovej plánujeme vydať aj 
„knižne“ – vo forme brožúrky veľkosti nášho časopisu. Kto by mal o ne 
záujem, nech sa nahlási v redakcii. 

Maňa 
Vydáva: Tetulienka Marulienka 
Adresa: Veľkonecpalská 117, Prievidza; Tel.: 046/5419957; Mobil: 0904 197 251 
E-mail: redakcia@casopis-mana.sk, humajova.petra@gmail.com 
Redaktori: Petra Humajová, Martinka Humajová 
Grafická úprava a tlač: Ladislav Mečiar 



 

Štyri etapy života muža: 
- Veríš na Mikuláša. 
- Neveríš na Mikuláša. 
- Robíš Mikuláša. 
- Vyzeráš ako Mikuláš. 

☺ 

Nápis v škótskom kníhkupectve: 
"Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich 
mohli v kľude prečítať skôr, ako ich 
venujete ako darček k Vianociam." 

☺ 

Cigáň si robí autoškolu. Prejde 
v poriadku križovatkou a inštruktor sa ho 
pýta:  
- Iba tak pre zaujímavosť, aká tam bola 
značka? 
- Hliníková, vrátime sa po ňu? 

☺ 

Do krčmy vbehne chlapík, ktorý už má 
trochu vypité a zreve na krčmára:  
- Dva rumy a dve borovičky, kým to 
nepríde!  
Krčmár mu v momente naleje, chlapík to 
hodí do seba a opäť zreve:  
- Dva rumy a dve borovičky, kým to 
nepríde!  
Keď mu krčmár leje už asi po 
desiatykrát, spýta sa ho:  
- A máte to vy vôbec ako zaplatiť?  
Chlapík buchne po stole:  
- A už je to tu! 

☺ 

Stretne Jano kamaráta.  
- Juro, počul som, že rozprávaš dobre po 
anglicky. 
- Áno. 
- Tak čo potom znamená „why“?  
- Prečo. 
- Iba tak sa pýtam. 

☺ 

Prečo sme najnezávislejšou krajinou v 
Európe?  
Lebo od nás už nič nezávisí. 

☺ 
Zhovárajú sa dvaja chlapci:  
- Aj vy sa pred obedom modlíte?  
- Nie, naša mama varí dobre! 

☺ 
- Ako to, že vášho ratlíka voláte 
strážnym psom?  
- Pretože ho treba stále strážiť, aby ho 
niečo neprešlo. 

☺ 
Pri písomke pošepkal Jano svojmu 
susedovi:  
- Ten učiteľ je ale blbec!  
A od tabule sa ozvalo:  
- Nenapovedať! Každý na to musí prísť 
sám. 

☺ 
Stvoril Boh muža a hovorí:  
- Hm, dobré.  
Stvoril Boh ženu a hovorí:  
- Hm, veď ona sa domaľuje. 

☺ 
Smrteľne chorý pacient sa pýta 
sestričky: 
- Sestrička, mám ešte nejakú šancu? 
 Sestrička odpovedá:  
- Nie, vy vôbec nie ste môj typ! 

☺ 
Ako sa dá spoznať policajtov súkromný 
dom? 
Po prvé: má ho okrúhly, aby za rohom 
nečakal zlodej. 
Po druhé: na TV anténe má zavesenú 
papriku - pre ostrejší obraz. 

☺ 
Vonku prší a blondínka si ide kúpiť 
dáždnik: 
- Vyberie si dáždnik a predavačovi vraví:  
- Prosím vás, zabalíte mi ho? Nechcem, 
aby zmokol!  


