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NOVINKY Z RODINKY 
   V sobotu, 1. augusta, sa celá rodinná 
pospolitosť v šesťdesiatpäť miestnom autobuse 
už po 18. krát vydala na cesty Slovenskom. 
Prvou zastávkou bol Liptovský Mikuláš, kde si 
účastníci výletu prezreli novozrekonštruované 
námestie. Potom si to rodina namierila do 
Western City neďaleko Aquaparku Tatralandia. 
Tu sa na chvíľu všetci ocitli v dobe kovbojov 
a pouličných prestreliek. Obohatením výletu bola 
určite aj túra Prosieckou dolinou či losovanie 
tomboly vo Vlčom dvore neďaleko Ružomberka. 

   Koncom júla a začiatkom augusta sa Zuzka 
a Tomáš Mečiarovci vybrali na svoju svadobnú 
cestu do Grécka. V zahraničí dovolenkovali 
v auguste i ďalší členovia našej rodiny – do 
Chorvátska sa vybral nielen Laco Mečiar, ale aj 
Veronika Petrášová. 

   V piatok, 7. augusta, sa Evka a Jožko 
Humajovci s dcérami Petrou a Martinou vybrali 
na nákupno-pútnický výlet, cieľom ktorého boli 
Staré Hory. Predchádzala im však návšteva 
Martina, Ružomberka i Lúčok, kde v tom čase 
bola v kúpeľoch Evkina spolužiačka zo strednej 
školy, Ivana Hanzlíková. Na Starých Horách 
Humajovci navštívili nielen Studničku, ale aj 
miestny cintorín, kde je pochovaný páter Jozef 
Bednárik. Tento redemptorista pôsobil v Prievidzi 
v období komunizmu. 

   V sobotu, 8. augusta, sa páter Ján Hríb 
rozhodol podniknúť krátky turistický výstup na 
Temešskú skalu. Spoločnosť mu pri tom robila 
i Petra Humajová a Zuzka Furjelová. Turisti si po 
výstupe oddýchli aj pri priehrade v Nitrianskom 
Rudne. 

   15. a 16. augusta sa na Mariánskom vŕšku 
v Prievidzi konala tradičná púť pri príležitosti 
slávnosti Nanebovzatej Panny Márie. Program 
začal v sobotu o 16:00 sprievodom z farského 
kostola. Zúčastnili sa ho i Evka, Maťka a Petra 
Humajové. Maťka sa na slávnosti zaangažovala 
spevom počas večernej sv. omše, ktorú slúžil 
prievidzský    dekan    Martin Dado,  a  rovnako  

SLOVO NA ÚVOD... 
 

Tento rok bol pre 
mnohých dôležitý. 
Tomáš sa oženil, 
Veronika vydala, 
Lucka postúpila na 
pracovnom poste, 
Sisa sa pustila do 
posledného roku 

štúdia na vysokej škole, ja som ju 
skončila a začala som pracovať. 
Maťka s Peťkom absolvovali svoju 
stužkovú, Maťko začal študovať 
na gymnáziu – a aj tí, čo tu nie sú 
spomínaní, určite zažili čosi 
výnimočné. Keď už nič iné, aspoň 
rodinný výlet, ktorý bol opäť 
neopakovateľný. 
   Nasledujúci rok bude tiež 
dôležitý. Ak Boh dá, Tomáš 
a Veronika oslávia prvé výročie 
svadby, Lucka už bude 
zapracovaná na novej pozícii, Sisa 
sa bude hrdiť novým titulom, ja 
nestratím zamestnanie. Maťka 
s Peťkom sa rozbehnú do sveta –
 na vysoké školy a Maťko už 
nebude prvák neznalý pomerov 
školy. A keď už nič iné, aspoň ten 
rodinný výlet bude opäť raz 
neopakovateľný. 
   Môžeme sa tešiť z toho, čo sme 
dosiahli. I čakať s radosťou na to, 
čo sa ešte len stane. 
Najdôležitejšie je však prežiť 
stopercentne prítomnú chvíľu, 
ktorú nám už nik nevezme. 
Vianoce nám tú príležitosť 
núkajú. Budeme radi, ak svoj čas 
venujete aj nášmu časopisu. 
A najmä ak si potom budete môcť 
povedať, že tá chvíľa stála za to. 

Petra Humajová 
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i spevom na programe, ktorý predchádzal nedeľnej svätej omši. Tú celebroval Mons. 
Róbert Bezák, arcibiskup trnavský, rodák z Prievidze. Organizačne sa na celej slávnosti 
výraznou mierou podieľal Milan Petráš, ktorý aj otvoril poobedňajší zápas slobodných 
a ženatých mužov farnosti slávnostným výkopom. Ženatí síce slobodných nezdolali, no 
Jozef Humaj, ktorý reprezentoval túto kategóriu, bol aj tak s výkonom svojich 
spoluhráčov spokojný. 

   V stredu, 19. augusta, mala Maťka Humajová skúšky v autoškole. Testy, cvičisko 
i jazdu úspešne zvládla a do našej rodiny tak pribudla nová šoférka.  

   V auguste sa Zuzke a Tomášovi Mečiarovcom podarilo kúpiť staršie auto značky  Fiat. 
Auto bolo dovezené z Nemecka a mladomanželia sú s ním spokojní. Uľahčuje im 
presuny medzi Prievidzou, kde pracujú, a Nitrianskym Rudnom, kde bývajú. 

   V pondelok, 24. augusta, nastúpila Petra Humajová na svoje prvé pracovné miesto. 
Učí v ZŠ Koš slovenský jazyk a literatúru, dejepis, biológiu a geografiu, triedna je 
piatakom. 

   Od piatka, 28. augusta, do nedele, 30. augusta, Petra Humajová pobudla 
v Ružomberku, kde sa zúčastnila Letného žurnalistického seminára organizovaného 
združením Network Slovakia (Spoločenstvo katolíckych žurnalistov). Pracovala v sekcii 
štylistov – pokročilých pod vedením redaktora denníka Sme Tomáša Hudáka. 

   Od 1. septembra bola Lucia Petrášová vo firme, kde pracuje (Protetika v Bratislave), 
povýšená na vedúcu Oddelenia predaja. Organizuje tak prácu viac ako 10 ľudí a pribudlo 
jej množstvo nových povinností.  

   Vo štvrtok, 3. septembra, sa Petra Humajová vybrala do Ružomberka na zápis. Od 
tohto dňa je externou doktorandkou v odbore teória a dejiny žurnalistiky. 

   V septembri oslávil Roderik Weissabel svoje 30. narodeniny. Zaokrúhlil sa takisto vek 
Filky Petrášovej, ktorá sa v tento mesiac dožila 75. narodenín. 

   V sobotu, 12. septembra, sa Maťka Humajová ako šoférka po prvýkrát vydala na 
ďalekú cestu – viezla členov zboru Bartolomejčatá na vystúpenie v Martine. Cestu 
zvládla bez problémov. 

   Víkendové dni 19. a 20. september strávili Petra a Matin Humajovci v Považskej 
Bystrici. Na spoločnú cestu životom sa tu totiž v tento deň rozhodli vykročiť Katka 
Vaštíková a Daniel Markovič, Peťkini spolužiaci z vysokej školy. Súrodenci sa najskôr 
zúčastnili na svadobnom obrade v kostole v Udiči, potom sa zabavili na svadobnej 
hostine, kde Petra plnila funkciu „moderátorky večera“.  

   V stredu, 30. septembra, sa Martin Humaj s kamarátmi vybral na basketbalový zápas 
do Žiliny. Zápas bol však zo športovej haly preložený na iné miesto, ktoré sa 
Prievidžanom ani po viachodinovom blúdení nepodarilo nájsť. Museli sa teda domov 
vrátiť s dlhým nosom. 

   Svadobnú náladu si 3. októbra užili aj Evka a Jožko Humajovci, ktorí boli pozvaní na 
svadobnú hostinu Jožkovho birmovného syna Janka Humaja. Keďže jeho manželka 
pochádza z Červeného Kláštora, všetci pozvaní hostia z Nedožier – Brezian a okolia sa 
najskôr museli na toto  miesto dopraviť  pomocou autobusu. Mladomanželia si svoje áno  



4 NOVINKY MAŇA 32 

povedali v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, v budúcnosti budú žiť a pracovať 
v Dubnici nad Váhom.  

   16. októbra sa všetci bratranci a sesternice Veroniky Petrášovej zišli na jej počesť 
v Extreme a pomohli jej veselo sa rozlúčiť so slobodou. Celkový počet mladých ľudí 
dosiahol počet dvanásť. Veronike sa okrem kytice a torty ušla aj možnosť poraziť 
svojich súkmeňovcov v hraní bowlingu. Tá síce nevyšla, Veronika sa však dobre 
zabavila i pri hraní stolného futbalu či biliardu. Na záver sa mladá chasa vybrala aj na 
diskotéku. Podujatie pre svoju sestru vymyslela a zorganizovala Silvia Petrášová. 

   V stredu, 4. novembra, sa Petra Humajová zúčastnila medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti 160. výročia vzniku Katolíckych 
novín. Podujatie sa uskutočnilo na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a okrem účastníkov zo Slovenska na ňom 
prednášali i hostia z Česka, Ruska, Nemecka a Poľska.  

   V piatok, 6. novembra, povedala v prievidzskom 
piaristickom kostole Veronika Petrášová svoje áno 
Martinovi Šutinskému z Nitrianskeho Rudna. 
Svadobná hostina sa konala v obnovenom Kultúrnom 
dome v Necpaloch a zúčastnilo sa na nej približne sto 
pozvaných hostí. Aj keď na svadbe nehrala skupina 
Necpalanka (ako býva zvykom), jej Fanklub spolu 
s terajším necpalským richtárom sa na hostine  
objavil, aby novomanželom zaželal v mene 
obyvateľov Necpál veľa šťastných rokov.  

   V predposledný novembrový týždeň sa v Prievidzi v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež 
uskutočnili akcie, na ktorých sa organizátorsky podieľala aj Maťka Humajová. V piatok, 
20. novembra, zorganizovala koncert kapely 30tri, ktorý sa konal vo farskom kostole. 
Dvaja členovia kapely, Lukáš Hirko a Michal Lorinc, potom prespali u Humajovcov, 
keďže na druhý deň koncertovali vo Zvolene. V nedeľu, 22. novembra, sa zas pod 
organizátorskou taktovkou Maťky a jej pomocníkov uskutočnilo Detské zábavné 
popoludnie. Podujatie navštívila aj Petra Humajová s dvoma svojimi žiakmi zo ZŠ s MŠ 
Koš.  

   V piatok, 27. novembra, sa uskutočnila stužková triedy Peťka Chudého z Brezian. 
Peťko tento školský rok končí štúdium na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi.  

   28. novembra sa Lucia Petrášová so svojím priateľom Tomášom Horváthom 
zúčastnila nakrúcania priameho prenosu hudobnej súťaže Slávik 2009, ktorá sa konala 
v PKO. Obaja sa zúčastnili aj after party po skončení priameho prenosu, kde si okrem 
dobrého jedla vychutnali aj prítomnosť mnohých známych osobností.  

   V piatok, 4. decembra, sa uskutočnila stužková slávnosť oktávanov zo Spojenej 
piaristickej školy F. Hanáka v Prievidzi, medzi ktorých patrí Maťka Humajová. Za 
miesto  svojho „vstupu do dospelosti“ si oktávani vybrali Kongresovú sálu v Bojniciach.  

Petra Humajová 
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KATOLÍCKY KÚTIK 
Kto z nás je väčší 

(Podľa nahrávky kázne br. Michala Hirku, kapucína) 
 

   Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali 
cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol 
si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všet-
kých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho 
a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto 
prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ 

(Mk 9, 33-37) 
 

Nepoviem teraz žiadnu dlhú kázeň, skôr sa zameriam na myšlienku, ktorá ma oslovi-
la. Boli to posledné vety evanjelia. Keď Ježiš vzal dieťa, ukázal ho apoštolom a naučil 
ich, kto je najväčší a koho treba prijať. 
Čo sa vám vynorí v hlave, keď idete po ulici, alebo ste niekde v nejakej miestnosti, 

čakárni, v kostole, a vidíte, ako prichádza rodič s dieťaťom, a to dieťa je postihnuté – 
buď fyzicky, alebo mentálne? Človek si často povie: „Taká krivda, len aby sa to aj mne 
neprihodilo!“ Najmä keď je mladý, chce si založiť rodinu a dúfa, že keď sa jeho dieťa 
narodí, bude zdravé. Niekedy sa však osud s človekom zahráva a robí aj nefér veci...  
Bol som minule doma na návšteve a rozprával som sa s rodičmi o našom susedovi, 

ktorý je mojím rovesníkom. Narodili sme sa približne v rovnakom čase. Nemocnicu 
práve vtedy maľovali a obaja sme prišli na svet len v improvizovanom priestore 
v jednom kaštieli. V ten rok sa rozhodlo narodiť veľa detí, a tak bolo všade plno. Tí, čo 
prišli skôr, boli ešte v izbách, ostaní na chodbách a kade kde inde. Rodilo sa všade, 
nielen na pôrodných sálach. Moji rodičia vraveli, že to bola lotéria a to, že moja mama 
rodila v izbe a v poriadku, bola náhoda. Matka môjho suseda rodila na chodbe. Bola 
tam taká trma – vrma, že im dieťa vypadlo a zostalo celý život postihnuté.  
Keď som sa o tomto dozvedel, začal som obdivovať jeho rodičov. Zaujali ten najkraj-

ší postoj, aký existuje. Aj keď za to mohol niekto iný a vedeli, že ich dieťa sa im nikdy 
neprihovorí, neopätuje im lásku, nikdy nebude žať úspechy a nikdy nebudú naňho 
hrdí, lebo sa o ňom nedočítajú v novinách, aj tak si ho nechali a vychovávali ho. Dá-
vam dolu klobúk pred všetkými takýmito rodičmi. Napĺňajú totiž doslova Ježišovi vetu:  
„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie 
mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ 
Nedávno som bol na plavárni a videl som jedného otca, ktorý plával vo vode so svo-

jím postihnutým synom, ktorý absolútne nevnímal svet. Len preto, že sa vtedy jeho 
syn cítil lepšie. Bolo to veľmi dojemné. A preto vás chcem poprosiť, ak ešte máte kú-
sok miesta v srdci, aby sme sa spojili v prosbe za rodičov, ktorí sa práve rozhodujú. 
Donosí mama dieťa, alebo nie? Keď sa narodí, nechá si ho, alebo si uľahčí život? Boh 
naše prosby počúva. Vytvorme teda údernú jednotku a vyprosme im milosť správneho 
rozhodnutia. A takisto prosme aj za nás a naše postoje, aby sme dokázali prijať každé 
jedno dieťa. Pretože keď prijmeme jeho, prijmeme samotného Boha.  

(Pezinok, 24.2.2009; zdroj: www.kapucini.sk) 
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NIE JE NIČ LEPŠIE, AKO NAJLEPŠIA VEC NA SVETE 
(Rozhovor s Mirom Šmilňákom zo skupiny Metelica) 

 
Fanúšikom kresťanskej hudobnej scény meno 
Miro Šmilňák (31) určite niečo hovorí. Textár, 
spevák a gitarista hudobnej skupiny Metelica je 
známy tým, že sa rád hrá so slovami. Zdanlivo 
jednoduché texty za sebou skrývajú niečo viac 
a dajú sa chápať aj inak ako prvoplánovo. Viac 
sa o tom dozvedeli účastníci tohtoročnej 
textárskej dielne na festivale Verím Pane 
v Námestove, medzi ktorých som patrila aj ja. 
V rozhovore, ktorý nám Miro poskytol, ponúkam 
teraz túto šancu i vám. 
 
Pochádzaš z východného Slovenska, presnejšie 
z Bardejova. Čo by si nám povedal o svojom 
detstve? 
Pár zlomenín, jeden zlomený zub, traja starší bratia, 
trpezliví rodičia, judo, gitara, veľká záhrada, bytovka – 2.poschodie, Lenin, Husák,  
Jožo Ráž, …  
Škola je vraj základ života. Súhlasíš s touto frázou? Čo tebe osobne dala 
škola? 
V škole som mal najradšej desiatu a obed ☺ … a pani učiteľku Frančákovú- 

učiteľku slovenčiny na druhom stupni. Na gympli sa mi začali páčiť už aj spolužiačky 
a angličtina. Na výšku som šiel do Bratislavy. Skončil som sociálnu prácu. Pracujem 
v školskom zariadení, v Diagnostickom centre. Dá sa teda povedať, že škola 
sprevádza celý môj život. Mojimi najobľúbenejšími pedagógmi sú okrem pani 
učiteľky Frančákovej aj Don Bosco a Ježiš. 
Ty a saleziáni. Ide to do hromady? 
Áno, na také prípady, ako som ja, musel dobrý Boh vymyslieť rehoľu ☺. Vďačím 
im za veľa. Naučili ma v ruke držať nielen ruženec, ale aj gitaru, vŕtačku, veslo …  
Spolu s bratom máte hudobnú skupinu Metelica, s nácvikmi piesní ktorej 
ste začínali práve u saleziánov. Ako by si charakterizoval toto hudobné 
zoskupenie? 
Myslím si, že najlepšie vystihujú našu kapelu naše piesne.  
Si textárom Metelice, vystupuješ aj samostatne ako folkový spevák pod 
menom Miro Jilo. Čo ti je bližšie? 
Mám rád oboje a rád to striedam. Kapela je viac o vzťahoch, harmónii, energii, 
Miro Jilo je pokojnejší a intímnejší. 
Rád sa hráš zo slovami. Objavil si v poslednom čase nejaké slovo, ktoré 
ťa fascinuje? 
Fascinuje  ma  slovo - asimilačný. V šarištine znamená – asi som hladný -  
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asi mi lačný ☺ . 
Čím to je, že texty Metelice sú ľahko 
zapamätateľné a hudba tak chytľavá? 
Možno tým, že neviem všetky akordy ☺ a zložité 
veci by som si ani sám nezapamätal. 
Si už priam neodmysliteľne spojený s 
festivalom Verím Pane, ktorý sa koná 
každoročne v Námestove a na ktorom vedieš 
textársku dielňu, ale aj s reláciu UPéCé live 
vysielanou na TV LUX. Čo z týchto vecí viac 
podnecuje tvoju tvorivosť – stretnutia s tvorivými účastníkmi dielne, 
alebo tvorivosť neopakovateľného Paľa Danka, iniciátora UPéCé live? 
UPéCé live ma podnecuje častejšie, lebo ho točíme každý mesiac.  Verím Pane 
intenzívnejšie, ale len raz za rok. Pri obidvoch týchto aktivitách som sa presvedčil, 
že dávaním človek dostáva oveľa viac. Snažím sa na týchto akciách niečo vytvoriť a 
pritom tieto akcie pretvárajú mňa a sú pre mňa zdrojom veľkej tvorivej energie. 
Tento rok si sa oženil s architektkou Majkou. Čo by si nám o nej 
prezradil? 
Že je veľká Beťárka ☺ a že je pre mňa veľkým darom. 
Chcel by si odkázať niečo našim čitateľom? 
Nič nie je lepšie, ako najlepšia vec na svete. Presne to prajem všetkým čitateľom 
aj tvorcom časopisu Maňa. 

Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 

 

Miroslav Šmilňák sa narodil 22.11.1978 
v Bardejove. Vyštudoval odbor sociálna práca 
na Univerzite Komenského v Bratislave. 
Momentálne pracuje v Diagnostickom centre 
v Bratislave. Spolu s bratom Petrom je 
leadrom hudobnej skupiny Metelica. Vydali už 
tri albumy: Deň pracovného pokoja (1999), 
Deň letecký (2003) a Deň žien (2008). 
Samostatne vystupuje ako folkový spevák 
pod menom Miro Jilo. 
 

Z recenzie na posledný album skupiny 
Metelica Deň žien: 
„Viacnásobné počúvanie platne je pre 
recenzenta obvykle povinnosťou, v prípade 

Metelice však aj príjemným potešením. Ak by som mal zhrnúť celkový pocit z 
cédečka, tak by som ho opísal ako radostnú záležitosť. Nie programový 
pozitivizmus, ale jednoducho radosť zo života, hudby a sveta  vôbec. Aj keď si to 
ten svet možno občas nezaslúži...“ (Miloš Janoušek; zdroj: www.folk.sk) 

Foto: Archív Mira Šmilňáka  
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Z TEXTOV MIRA ŠMILŇÁKA 
 

Laaa dička (Deň letecký) 
 

Ty si moja lááá-dička 
a ja som tvoj rozladený 
cimbal 
Áno som Cimbal 
 

Ty si moja lááá-stovička 
a ja som vedenie, 
na ktorom stojíš 
Stojíš mi na vedení 
Áno, na vedení 
 

Ty si moja lááá –vina 
a ja som turista, 
ktorého prikryješ, 
ktorého zabiješ 
Zbožňujem turistiku 
Áno, turistiku 
 

Ty si moja lááá-lalala 
a ja som lala 
a ty si lalala 
lalalalalala 
lalalalalalala 
 

Dobré ráno pán Simon (Deň 
letecký) 
 

Dobré ráno, chodníkom do neznáma 
Po starých dobrých cestách nové 
piesne rozoznávam 
A to je niečo, čo sa nedá liečiť 
Po starých dobrých cestách a v 
Dvadsaťdvojke na kus reči 
 

Rádio už hlási plané správy o počasí 
A tak si hľadám silu, hľadám silu 
nesúhlasiť 
Neviem čo dnes bude, môže sa aj 
blázon zblázniť 
Ďakujem, že neviem, ďakujem aj za 
otáznik 
 

Dobré ráno, chodníkom do neznáma 
Po starých dobrých cestách nové 
piesne rozoznávam 

A to je niečo, čo sa nedá liečiť 
Po starých dobrých cestách a v 
Dvadsaťdvojke na kus reči 
 

Z ničoho nič niečo, ešte stále neviem 
prečo 
Vždy keď sa to pýtam, fúka cestou 
čerstvý vietor 
 
Škola horí (Deň letecký) 
 

Páni profesori 
Škola horí  
A ja s vedrom vody 
Tu len tak stojím 
 

Čo sa robí, čo sa deje 
Škola horí, škola hreje 
Čo sa robí, čo sa deje 
Škola horí, ja sa smejem 
 

Vedrá vody 
Vôkol školy 
Stoja smutne 
Nedotknuté  
 

Čo sa robí, čo sa deje 
Škola horí, škola hreje 
Čo sa robí, čo sa deje 
Škola horí, ja sa smejem 
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PRIEVIDŽANIA PUTOVALI S DÁŽDNIKMI, 
NA NEBI VŠAK NEBOLI MRAKY 

 
Priestranstvo na Mariánskom vŕšku sa pomaly začalo napĺňať. Ľuďmi 
a dáždnikmi. Nie, nepršalo. To si len Panna Mária zabezpečila pekné 
počasie na tradičnú púť pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia. A tak sa 
ľudia dáždnikmi nechránili pred dažďom, ale pred horúcimi slnečnými 
lúčmi. S pohľadmi upretými smerom k Tej, pred ktorou sa chrániť 
netreba. K Nanebovzatej. 
 
Tradičná mariánska púť sa v Prievidzi koná už viac ako 600 rokov. Prvá písomná 
zmienka o nej pochádza totiž z roku 1340. Prievidžania akosi podvedome stále viac 
a viac vyhľadávajú pomoc Nanebovzatej Panny Márie, ktorej je zasvätený najstarší 
kostol v Prievidzi. Tento rok ich na nedeľnú svätú omšu prišlo približne päťtisíc. 

  Sobotný sprievod 
  Farský kostol vítal prvých pútnikov príjemným 
chladom. Práve z neho mala vykročiť procesia so 
sochou Panny Márie smerom na Mariánsky vŕšok. 
„Na úvod sa pomodlíme Litánie k Márii Kráľovnej,“ 
vyzval veriaci ľud prievidzský dekan Martin Dado. 
Odpoveď „oroduj za nás“ na jednotlivé invokácie sa 
už onedlho opakovane ozývala kostolom. Hlasy 
Prievidžanov sa potom zjednotili i v ruchu ulíc, a to 
spevom a modlitbou slávnostného ruženca. 
Putovanie za Máriou začalo. 

  Večeradlo a prvá svätá omša 
  Biele umelohmotné stoličky boli zanedlho 
obsadené. Ľudia sa rozostúpili i po krajoch lúky 
hľadajúc nejaký tieň. Slnko bolo ešte chvíľu 
neúprosné, potom muselo ustúpiť príjemnému 
podvečernému chládku. Tribúnu na pútnické 
podujatie požičalo mesto. Bola rozložená len na 

polovičnú veľkosť, ale aj tak poskytovala dostatok priestoru tým, ktorí viedli 
bohoslužby. „Zdravas Mária... Svätá Mária...“ Hlasy sa zlievali v opätovnej modlitbe 
ruženca počas mariánskeho večeradla. Potom už nastal čas úvodnej svätej omše 
celebrovanej Martinom Dadom, dekanom prievidzskej farnosti. Vo svojej homílii 
predstavil Máriu ako vzor pre mladých ľudí, ktorí sa pýtajú a hľadajú odpovede, ale i 
ako vzor pre mladé rodiny, ktoré často utekajú od problémov. Dôležité je, aby 
podobne ako Svätá rodina, aj oni mali so sebou na úteku Ježiša. Mária je i vzorom 
trpiacich, pretože rozumie zmyslu kríža a bolesti. Vie, v čom spočíva pravá láska. 
V  obete. „Bez obety niet  lásky,“ zdôraznil  Martin  Dado. „Veci  zadarmo  dáva  len 
diabol.“ 



10 MARIÁNSKA PÚŤ MAŇA 32 

Dievčatko s macíkom 
Kdesi v pútnickom dave sa nachádzalo malé dievčatko s macíkom. Všimol si ho i 
pán dekan. Keď si totiž išlo spolu s mamou po krížik, predostrelo pánu dekanovi na 
požehnanie aj svojho macíka. „Zarazil som sa a nevedel som, čo robiť,“ 
skonštatoval v závere sv. omše pán dekan. „Potom som si však uvedomil, že 
požehnané musia byť aj všetky tie veci, s ktorými ste sem prišli. Možno nie tie 
materiálne, ale problémy, ktoré ste si sem priniesli, aby ste ich predostreli našej 
Nebeskej Matke.“ Záverečné požehnanie úvodnej svätej omše potom určite patrilo 
aj malému macíkovi. 

Mladí zostávajú 
Starší účastníci púte sa väčšinou už pobrali domov, a tak sa vekový priemer na 
Mariánskom vŕšku vo večerných hodinách značne znížil. Zrazu aj bolo kam si 
sadnúť. Rozhovory tých, čo sa dlho nevideli, sa miešali s piesňami chvál znejúcimi 
na malom vedľajšom pódiu. S prichádzajúcou tmou postupne zmĺkli, aby sa 
sústredili na tvorbu novej nádejnej gospelovej skupiny Audience z Trnavej Hory. Tá 
svojím spevom sprevádzala aj mládežnícku svätú omšu, ktorú slúžil prievidzský pán 
kaplán, novokňaz Pavel Cerovský. Vo svojom príhovore oslovil všetkých prítomných 
revolučnou výzvou: „Žite tak, aby ste peklu robili problém!“ Zároveň predstavil tri 
veci, ktoré diablovi najviac vadia a na ktorých by sme mali stavať: prijímanie 
sviatostí, hierarchické usporiadanie cirkvi a mariánska úcta. 

Nedeľné vyvrcholenie 
V nedeľu doobeda sa priestranstvo opäť zaplnilo veľkým množstvom ľudí. Krátko 
pred desiatou hodinou doobeda sa smerom od hlavnej cesty k pútnikom začali niesť 
tóny dychovky. Pomaly sa vynorili aj zástavy a sprievod so sochou Panny Márie, 
ktorý prichádzal z neďalekého Koša. Obec tento rok oslavuje 600. výročie svojej  
najstaršej stavebnej pamiatky – gotickej kaplnky sv. 
Ondreja - a snaží sa obnovovať tradície, ku ktorým 
patrí aj pripojenie sa k prievidzským pútnikom. Po 
príchode Košanov sa na pravej strane priestranstva už 
takmer nedalo hýbať a ľudia stáli tesne pri sebe – 
hlava na hlave. „Poprosím vás vytvoriť priestor pre 
slávnostný sprievod,“ vyhlásil do mikrofónu jeden 
z organizátorov. Až potom sa sprievod mohol pohnúť 
smerom k oltáru.  

Arcibiskup rodák 
Len čo sa z Mariánskeho kostola vynoril hlavný 
celebrant nedeľnej svätej omše, Mons. Róbert Bezák, 
ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi stal biskupom 
trnavskej arcidiecézy, davom prebehla vlna potlesku. 
Bola to jeho prvá verejná svätá omša pre rodákov 
slúžená po uvedení do funkcie. Arcibiskup 
s neopakovateľným úsmevom a hlasom vyžarujúcim 
pokoj pozdravil všetkých prítomných. „Často cestujem,  
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chodím po Slovensku hore – dole, ale keď zbadám kopce v okolí Prievidze a siluety 
farského a piaristického kostola, viem, že toto je miesto, odkiaľ som vyšiel,“ povedal 
na úvod.  

Lono matky, lono zeme, lono neba 
Arcibiskup Róbert si pre svoju kázeň vybral obraz materinského lona – lona matky, 
v ktorom sme ešte celkom telesní; lona zeme, v ktorom už zmýšľame i duchovne 
a lona neba, ku ktorému smerujeme. „Až keď sa raz stretneme v nebi, kde už 
budeme zmýšľať čisto duchovne, kde je Mária; keď tam budem ja i vy všetci, vtedy 
sa naplní zmysel mojej arcibiskupskej služby, i zmysel toho, že pochádzam práve 
z tejto krajiny.“ Nový trnavský biskup nezabudol poukázať ani na veľkosť Božej 
moci: „Kto by to vtedy povedal, keď som sa ako 19-ročný vybral na teológiu, ja, 
človek z mesta, ktoré malo byť výkladnou skriňou inej ideológie, že sa raz stanem 
arcibiskupom? Koľké problémy vtedy z toho boli! A Boh si predsa našiel cestu. Bohu 
nie je možné klásť prekážky, nemožno ho zastaviť.“ 

Silný chlap 
„Som biskup, mal by som byť silný chlap,“ skonštatoval 
v závere svätej omše Mons. Róbert Bezák. „Keď sa však 
na vás pozerám, nemôžem sa ubrániť dojatiu. Nikdy som 
ešte neslúžil sv. omšu pred väčším počtom ľudí.“ Prievidza 
sa s ním rozlúčila mohutným potleskom. Určite sa mnohí 
každý večer budú zaňho modliť a pozerať pritom smerom 
na západ, na Trnavu, presne tak, ako o to prosil. A hádam 
si aj on spomenie na svojich rodákov vždy, keď si oblečie 
darovaný ornát z ručne tkaného hodvábu, kde je okrem 
iného vyšité i jeho biskupské heslo: „Imple nos 
misericordia.“ Zahŕňaj nás milosrdenstvom. Môžeme ešte 
dodať presne podľa jeho slov: „A nedovoľ nám zastať na 
polceste, pomôž nám byť takými, aká bola Mária.“ 

Dáždniky možno schovať 
Doobedňajšou nedeľnou svätou omšou skončila duchovná časť programu. 
Prievidžania už mohli svoje dáždniky definitívne schovať, počas popoludnia 
Farského dňa by im totiž v rukách len zavadzali. Na futbalovom ihrisku neďaleko 
Priemstavu sa zišli celé rodiny farníkov – deti, aby si zasúťažili, ženy, aby sa 
porozprávali a muži, aby si zahrali futbal. Kuriózne futbalové stretnutie slobodní 
proti ženatým skončilo 5:2 v prospech slobodných, stav bol však dosť dlho takmer 
vyrovnaný a ani ženatí sa nemohli až tak sťažovať na nedostatok šancí. Hladní 
nasýtili svoje žalúdky gulášom, smädní uhasili smäd čapovanou kofolou či pivom. 
Tohtoročná prievidzská púť spojila dohromady zbožnosť s radosťou a priniesla tak 
do svojich farských rodín oživenie, z ktorého mala určite radosť aj naša Nebeská 
Matka. 

Petra Humajová 
(Článok bol napísaný pre farský časopis Bartolomej.) 

Foto: www.farapd.sk 
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UF, TO TEDA BOLO! 
(Jeden nabitý zámocký deň) 

 
Dala som sa nahovoriť ešte na jeden deň sprevádzania – dva dni pred 
nástupom do môjho reálneho zamestnania. Bolo nás v práci osem a ja 
som mala vyraziť do priestorov zámku ako tretia v poradí. A tak sme sa 
ráno všetci zišli na našej milej lektorni – aby sme sa v ten deň viac 
pohromade nevideli. 
 

Na prvú výpravu som sa tešila – 
mala som mať organizovanú 
skupinu, českých dôchodcov, 
ktorých, ako som zvyknutá, vždy 
história nesmierne zaujíma, sú 
zohratí a družní, pozvú vás do ich 
kraja a okrem záverečného potlesku 
si s vami spravia aj spoločnú fotku. 
Jednoducho milí ľudia. Títo moji sa 
však akosi vymykali zo všeobecného 
priemeru. Nesmierne ich prekvapilo, 
že na zámku sú schody, po celý čas 
sa tvárili dosť nevrlo a po prvej 
tretine prehliadky sa spýtali, koľko 
to ešte bude trvať. Nuž nič, treba 
zaťať zuby a ísť ďalej! Priestory Grófskeho bytu ešte zvládli, trojposchodový 
Stredný hrad však už bol nad sily mnohých z nich. A tak sa na každom poschodí 
niekto rozhodol okamžite opustiť prehliadku, alebo aspoň čakať, kedy sa budem 
vracať smerom dole. Ešte že sa v priestoroch zámku nachádzajú aj pani 
dozorkyne! Riešenie týchto situácií som mohla nechať na ne a s malou hŕstkou 
dôchodcov som sa napokon dostala aj do veže. Moje obavy z toho, či nás pri 
našich pomalých presunoch nedobehne ďalšia skupina, boli zbytočné. Za nami sa 
totiž pohybovala skupina maďarských dôchodcov, vekovo ešte starších, ako boli 
moji. Akurát tí Slováci za nimi mali smolu ☺. 

 

Začalo pršať 
Už počas mojej prvej prehliadky sa počasie znenazdajky rozhodlo prekvapiť nás 
dažďom. A tak sme s dôchodcami „utekali“ cez nádvoria v tom najväčšom lejaku. 
Bez dáždnikov. Keď sa počas dňa z ničoho nič rozprší, pre zámok to znamená vždy 
len jedno – zvýšený nápor turistov, ktorí chceli ísť pôvodne do ZOO a zámok 
nemali v pláne, keďže sa však chcú niekde skryť, iné im nezostáva. Z takýchto 
týpkov sa skladala moja druhá výprava. Po prvé boli nervózni, že museli čakať, po 
druhé sa im nepáčilo, že im nevyšli plány. Navyše mali so sebou deti veľmi 
nízkeho  veku,  ktorým  prehliadka  zámku  ešte  nič  nehovorí, podliezajú špagáty  

V role sprievodkyne 
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a robia presne to, čo je zakázané. Deti chcú ísť rýchlo, dospelí ich napomínajú, 
deti ich nepočúvajú a kričia, dozorkyne ich utišujú a rodičia sa hnevajú, čo si to 
dozorkyne dovoľujú. Skoro som zistila, že nadrapovať si hlasivky je zbytočné. 
A keď som tak kráčala dolu točitým schodiskom, pomyslela som si: „No, dnes ma 
to akosi nebaví.“ A už som sa tešila na chvíľu, keď sa so svojimi zmiešanými 
pocitmi budem môcť zveriť kolegynkám v podobnej situácii. 

 

Bez prestávky 
Akým kolegynkám? Kým som vyšla von z jaskyne, všetky už boli preč. Bežala 

som sa aspoň na lektorňu napiť, no už mi volali, aby som šla dolu. Turistov som si 
„odchytila“ práve vchádzajúcich do dvier. Našťastie prestalo pršať, a tak sa po 
prvýkrát v tento deň stalo, že prišli ľudia, ktorí sem naozaj prísť chceli. Hneď sa 
hovorilo lepšie. Aj otázky návštevníkov boli inteligentné a ticho či hluk primerané. 
„Keď sa vrátim, sadnem si a najem sa,“ tešila som sa, veď už boli preč dve hodiny 
poobede a ja som ešte nemala obednú prestávku. Bola to však príliš skorá radosť. 
„Peti,“ strčila mi hlavu do jaskyne hlavu kolegyňa, čo robila informátorku, a teda 
organizovala priebeh výprav. „Bež sa napiť, tamtá nastúpená skupina je tvoja!“ 
„Čože?“ nemohla som tomu uveriť. „Nedá sa nič robiť, nemám už koho poslať...“ 
Po pár glgoch vody som zas spustila svoj sprievodcovský verklík. Tešilo ma, že 
neznie až tak stereotypne, ako som čakala, že znieť bude. Ale nadšeniu turistov 
som už nedokázala rozumieť. V hrobke za mnou prišiel jeden pán: „Môžem sa vás 
niečo spýtať?“ Vyzeral ako pravý zanietenec histórie, tak som všetkou silou svoje 
vôle zapla svoje závity a s očakávaním som povedala: „Nech sa páči.“ „Koľko je na 
zámku dverí?“ Sánka mi ovisla a moje očakávania sa stratili v nenávratne. Naozaj 
nie je pre tých ľudí nič dôležitejšie, ako vedieť, koľko má zámok dverí, okien, 
komínov, krbov, prípadne koľko váži so skalou a bez nej? Nie, predsa len existuje 
ešte niečo. Prihrnula sa ku mne totiž aj jedna pani: „Prosím vás, aká je 
vzdialenosť najnižšieho a najvyššieho bodu zámku?“ Nech sa páči, môžete si to ísť 
premerať ☺. 

 

Denné maximum 
Štyri výpravy – to bolo doteraz moje denné maximum. Zrazu som však videla, že 

bez piatej sa to dnes nezaobíde. Boli štyri hodiny popoludní a my sme ešte stále 
chodili od desiatej ráno do zámku každých 10 minút. Navyše bola sobota, už sa 
nekrižovali len výpravy navzájom, ale pridali sa k tomu i svadby, svadobné 
sprievody a svadobní hostia. Prehliadková trasa sa síce skrátila (v Zlatej sále sa 
sobášilo), no chaos zvýšil. Keď som napokon vyšla zo zámku, mala som dávno po 
pracovnej dobe a desať minút do odchodu autobusu. Zobrala som to šprintom. 
A stihla som. Po príchode domov som však vedela jediné – ak si sadnem skôr, ako 
sa osprchujem, už sa neosprchujem. A tak som najskôr navštívila kúpeľňu, potom 
chladničku a napokon som si vyložila nohy s pomyslením: „Náhodou to bol plne 
využitý deň!“ 

Petra Humajová 
Foto: súrodenci Kvetovci  
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OSEMSMEROVKA 
 
Leteli dve muchy. Jedna okolo druhej a ... (tajnička, 5 1 3 6). 

AKNÉ, ALIBI, AUTOBAZÁR, AUTOMOBILKA, AUTONÓMIA, ÁZIA, CÉČKO, 
ESENCIA, FARBIAREŇ, GENERÁLKA, GRAMATIKA, IGELIT, IKEBANA, 
INKVIZÍCIA, INOVEC, KLAKSÓN, KONVENT, KOTOL, KÔRA (2 – x), KRAVA, 
LABE, LÚKA, LÚPEŽNÍK, LYRIKA, MISKA, NÁKLAD, NEOKLASICIZMUS, 
NERVOZITA, ŇUFÁK, OČKO, OPERA, OREZÁVAČKA, ORIENTÁCIA, 
OTROKÁR, OVCA, OVOCIE, PAŽERÁK, PÁV, PIVO, POSLUCHÁREŇ, 
PRIEHRADA, PYROTECHNIKA, RAPOTAČKA, RASCA, RASTISLAV, RATLÍK, 
ROPA, ROTÁCIA, RYS, SLOVÍČKO, STOLIČKA, SÚVETIE, TARANTULA, 
TECHNOLÓGIA, TRADICIONALIZMUS, TRÁVNIK, TRÚBA, UKRAJINA, 
ULIEVAREŇ, VAŇA, VILA, VOLANT, VÔL, VÔŇA  
 

Maťka Humajová 
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TAJNIČKA 
 
„Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň ... (tajnička).“ 

Antoine de Saint – Exupéry 
1. Najvodnatejšia slovenská rieka – priezvisko prvého prezidenta Slovenského 

štátu. 
2. Najvýznamnejší slovenský ľudový hrdina – chemická značka horčíka. 
3. Najstaršie slovenské mesto – horná končatina. 
4. Druhý mesiac v roku – chemická značka hélia. 
5. Základná jednotka hmotnosti – spojka. 
6. Usporiadaný pohyb voľných elektricky nabitých častíc je elektrický... – 

podzemná časť rastliny. 
7. Sťahovavý vták. 
8. Skúška dospelosti – časová predložka. 
9. Piate prikázanie Desatora. 
10. Zviera, ktoré dáva vlnu – pokrýva dve tretiny zemského povrchu. 

Maťka Humajová 
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ŽEBY SME UŽ DOSPELI? 
NÁŠ VÝLET JE DOSPELÝ! 

(18. rodinný výlet) 
 

„Obleky, kravaty... Profesor dojatý, pri pulte on a ty.“ Aspoň tak to spieva 
Elán v piesni, ktorá nechýba pri žiadnej stužkovej slávnosti - 
predznamenaní toho, že mladí ľudia vstupujú do sveta dospelých. My sme 
síce nemali žiadne obleky, ani kravaty, predsa sme však s rodinným 
výletom pomaly vstúpili do veku veľkých dospelákov. 
 

Znie to priam neuveriteľne, že sme sa 
na cesty vydali už po osemnástykrát. 
Neuveriteľne hlavne po tom, čo sa 
hlavný organizátor festivalu, ujo Peťo 
Petráš, začiatkom júla zranil. A predsa to 
nevzdal a aj so zlomenými rebrami sa na 
chvíľu stal šéfom 65-miestneho 
rodinného autobusu.  
 

O siedmej ráno 
1. augusta 2009, pred siedmou hodinou 
rannou, vyrojili sa zo svojich domov 
všetci Petrášovci, Mečiarovci, Humajovci 
a iní „-ovci“, aby sa stretli na zákrute pred necpalským kultúrnym domom a zaplnili 
autobus do posledného miesta. Necpalanka už veselo vyhrávala a aj maturitné 
stužky sa rozdávali – naše označenie bolo totiž vytvorené práve v takomto duchu. 
Stali sme sa súčasťou 18. ročníka triedy, v ktorej sa neprepadá. Na rodinnom výlete 
je totiž každá hlava dobrá. 
 

Kolieska sa rozbiehajú 
A tak sa to začalo. Ujo Peťo najskôr poďakoval všetkým, ktorí pri ňom stáli 
v kritickej chvíli pádu z bicykla, potom predstavil tohtoročných výletných „prvákov“ 
a oboznámil nás s trasou našej jednodňovej akcie. Na výlete boli už po tretíkrát 

pr iv ítané Kami lkove nové zuby 
a novinkou bol i megafón používaný na 
priamy prenos hovorených slov vo 
veľkom autobuse. Rozbehli sa nielen 
kolesá autobusu, ale aj mozgové závity 
a kolieska troch súťažných družstiev – 
Ľapovcov na čele s terajším necpalským 
richtárom Paľkom Mokrým, Necpalských 
kliešťov na čele s nenahraditeľným 
Filipom Petrášom, Koxov na čele 
s klávesistom Necpalanky Peťkom 
Lachkým         a Rajčuľov        na    čele  
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s Necpaľanom Antonom Gregorom. Okrem celodennej úlohy (vymyslieť scénku na 
tému Kohútik jarabý) ich totiž čakala i vedomostná súťaž a konkurovanie si vo 
veľkosti na výlet prichystaných šniclí.  
 

Ach, ten kohútik 
Smerovali sme priamo na Liptov, predsa 
len nás však čakala jedna zastávka – a to 
v motoreste pri Turanoch. Uskutočnilo sa 
tu prijímanie nových členov do Fanklubu 
skupiny Necpalanka. Podmienkou nebolo 
nič iné, ako zaspievanie piesne Kohútik 
jarabý, prípadne nakreslenie obrázku 
s týmto motívom. A tak nádejní čakatelia 
spievali a kreslili ostošesť. Po 
absolvovaní vstupného ceremoniálu 
získali tričko Fanklubu a stali sa tak súčasťou súdržného kolektívu priaznivcov 
jedného z najobľúbenejších hudobných zoskupení v našom regióne.  

 

Privítal nás Liptov 
Liptovský Mikuláš sa nám hneď pri 
príchode pochválil novozrekon-
štruovaným námestím. Niektorým 
výletníkom utkvel v pamäti kostol, iným 
kvety a fontánky, ďalším pútavé, hoci 
jednoznačne neidentifikovateľné doplnky 
námestia. Mnohé ženy navštívili miestne 
obchody, muži obkukli miestne 
pohostinstvá. Deti sa zas vybehali 
a vybláznili a nezabudli si pochutiť na 
skvelej zmrzline. Bol to príjemný začiatok 

príjemného dňa.  
 

Western City – alebo zábava bez konca-kraja  
Ešte pred obedom sme stihli rozvíriť aj 
prach parkoviska neďaleko aquaparku 
Tatralandia. Nešli sme sa však kúpať, 
navštívili sme radšej westernové 
mestečko v susedstve špliechajúcich 
nadšencov. Na chvíľu sme sa ocitli 
v inom svete. Privítala nás pravá 
westernová prestrelka a nadchli aktivity 
bez konca. Teda aspoň tá nami zvolená 
nemala pre nás konca. Za jedným 
vysokým plotom sme totiž zbadali čosi 
veľké,    farebné     a preplnené    deťmi.  
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Trampolína. Bez zákazu vstupu 
dospelým osobám. A tak sme 
neváhali. Dve promované magistry 
(učiteľka a tlmočníčka), jedna 
doktorandka v odbore chémie, 
budúca právnička a budúca 
architektka sa na trampolíne vybláznili 
rovnako ako všetci ostatní, zatiaľ 
netitulovaní členovia našej rodinnej 
pospolitosti. Po zistení, že už sa viac 
nevládzeme smiať, opustili sme 
priestor za plotom s veľkým 
smútkom, že naše telo nie je 
zdatnejšie a predsa len túži aj po 

takých veciach, ako je oddych či doplnenie pitného režimu. Ďalej sme sa teda 
zabávali len na iných – napríklad na našich mladých junákoch, ktorí sa rozhodli 
vyskúšať si jazdu na fiktívnom býkovi. Pádom nebolo konca kraja. Našťastie aj 
bolesť z nich bola len fiktívna.  
 

Ako sme sa zakliesnili 
V skorom poobednom čase nastala 
chvíľa odchodu, podľa plánu sme totiž 
mali ešte absolvovať podľa slov uja 
Peťa „pohodovú štvorkilometrovú 
prechádzku s dvoma rebríkmi“ 
v Prosieckej doline. Do Prosieku sme 
šťastne dorazili, no pri pokuse 
o otočenie na nerovnom povrch 
dedinského parkoviska sa náš autobus 
zakliesnil tak, že viac ním nešlo hnúť. 
Nepomohlo ani to, že sme všetci vystúpili, ani to, že ho všetci chlapi tlačili. Nakoniec 
nás po hodinovej márnej snahe vedenie zájazdu vyslalo na túru a autobus musel 
vytiahnuť z kaše iný dopravný prostriedok podobného typu. Lanom.  
 

Prechádzka s dvoma rebríkmi 
Niekoľkí nadšenci sa vydali podľa pokynov po modrej značke na prechádzku 
Prosieckou dolinou. Že to nebude len prechádzka, zistili sme pomerne skoro. 
Zanedlho sme už viseli na reťaziach a pokúšali sa zručne kľučkovať pomedzi veľké 
kamene popri potoku. Zážitok to bol nezabudnuteľný. Po pol hodine poctivého 
zápolenia s prírodnými divmi sme si povedali, že radšej ideme ďalej ako späť. 
Autobus nás totiž mal čakať vo Veľkom Borovom a vracať sa tadiaľ, kadiaľ sme už 
prešli, veru nikoho nelákalo. Poctivo vynaložená námaha sa vyplatila a my sme sa 
po dvoch hodinách vynorili v blízkosti dedinskej civilizácie s nezabudnuteľným 
pocitom, že sme to predsa len zvládli. Po urobení spoločnej fotografie sme mohli 
pokračovať v ceste ďalej. 
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Vlčí dvor bez vlkov 
Poslednou zastávkou našej rodinnej púte bolo pohostinstvo Vlčí dvor neďaleko 
Vlkolínca. Žiadnych vlkov sme tam síce nevideli, zato súťažné družstvá zakončili 
svoje celodenné zápolenie priam s vlčou dravosťou. Ťažkú úlohu, keď museli 
zviazaní vo dvojiciach hádzať tenisové loptičky naslepo tretiemu členovi družstva do 
vedra, zvládli priam bravúrne. Scénky o Kohútikovi jarabom takisto nemali chybu, a 
tak rozhodovanie nebolo ľahké. Na základe spočítania všetkých získaných bodov 
i pridelených účastníckych fazuliek sa víťazným družstvom stala „Rajčuľa“. Tóno 
Gregor a spol. potom dostal výsadu otvoriť šampanské a naliať ho do hlineného 
krčahu, z ktorého sa musel napiť každý účastník výletu. Na záver sa krčah rozbil 
a všetci výletníci sa k nemu rozbehli, aby práve oni získali najkrajšiu črepinu na 
pamiatku. Celá stužková ☺. 
 

A tak sme teda dospeli 
Čakalo nás ešte losovanie tomboly  - a potom 
sme už dospeli. Ku koncu výletu a možno 
i k rodinnej dospelosti. Puto rodinných výletov 
nás spája už 18 rokov a pomaly sa stáva 
nezmazateľným. Stále mám však pocit, že či už 
máme 10 rokov, alebo 50, v srdci všetci aspoň 
v tento deň zostávame mladíkmi, čo na chvíľu 
zabúdajú na predpisy, podľa ktorých by sa mali 
správať a odhadzujú strach z toho, ako budú 
pred ostatnými vyzerať. Sú predsa medzi svojimi – pokrvnými či aspoň duševne 
spriaznenými príbuznými. Náš výlet síce formálne dospel, my však asi spolu s ním 
do tej dospeláckej strohosti nedospejeme nikdy. A to je dobre. 

Petra Humajová 
Foto: Kvetka Ďurčová, Veronika Belisová a spol. 

(Zaujímavú fotoreportáž o výlete z dielne Kvetky Ďurčovej si môžete pozrieť aj na 
webovej stránke Necpál www.necpalypd.sk/09rv.html.) 
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ÚNOS BUDÚCEJ NEVESTY 
alebo 

ROZLÚČKA PO NECPALSKY 
 

Krajinu zahalil súmrak. Teplota sa pohybovala len v malej výške nad 
nulou. Auto značky Opel s mladou šoférkou a niekoľkými pasažiermi sa 
potichu vynorilo z tmy a opatrne zastalo pri jednom z rodinných domov. 
Nehovorilo sa. Fungovali len mobily, sprisahajúce pohľady a žmurkania, 
nakladanie a vykladanie tovaru cez garáž a nie vchodové dvere. Napokon 
všetci nastúpili a skupina ľudí k nim priviedla novú, nič netušiacu bytosť. 
Dobrovoľne nasadla do auta, no keď zbadala, kto všetko tam je, preľakla 
sa. Bolo však neskoro. Auto naštartovalo a pohlo sa do tmavej noci... 

 
Nie, nebojte sa, v skutočnosti to nebolo 
také strašné. Veronika asi tak trochu 
tušila, čo sa deje, aj keď konkrétne to 
pomenovať nevedela. „Veď mi už 
povedzte, kam ideme! Vy ste hrozní, 
cítim sa ako na skúške! Aj ruky sa mi 
potia, nohy mám ľadové...“ Nič sa však 
nedozvedela. „Sprisahanci“ poctivo držali 
ústa uzavreté na zámok a mladá šoférka 

sústredene sledovala premávku. Až auto zastalo na „mieste činu“. Všetci zúčastnení 
vystúpili von a odviedli svoju obeť... do bowlingového klubu ☺. 

 

Úvodné čakanie 
Nebolo ich veľa, no v tej chvíli neboli ani všetci. Spolu s „unesenou“ Veronikou sa 
posadili na kožený gauč, objednali si niečo na pitie a čakali na ďalších účastníkov 
akcie RSS (Rozlúčka so slobodou). Maťka a Peťka sa spokojne usmievali, Maťo 
džentlmensky objednával všetko, na čo mal kto chuť a Sisa s miernym napätím 
čakala na ďalších RSS-ákov. Len Veronike ruky ľadoveli viac a viac... Zanedlho sa vo 
dverách objavili dve štíhle copaté postavy. Lenka s Luckou v krátkych sukniach 
vkročili s nadšením do miestnosti. Lenke sa o dcérku starala mamina a obe sestry 
po prvýkrát v živote na spoločnú akciu priviezol ocino. Nevadí, že už obe majú 
dobre po dvadsiatke, veď všetko je raz v živote „napoprvé“ ☺. Len čo sa usadili pri 
už prítomnej partii, stôl zahalil tieň. To sa pri ňom objavili tri mohutné postavy 
bratov Patrika, Erika a Marka. Nesledovali ich Edko a Dominika. Partia 
„sprisahancov“ bola kompletná. Všetko sa mohlo začať. 

 

Ide sa na to! 
„Milá Veronika!“ chopila sa slova Silvia, jej rodná sestra a vedúca akcie RSS. 
„Zanedlho vstupuješ do stavu manželského, preto sme sa tu teraz všetci zišli, aby 
sme si  s tebou užili  jeden z  posledných  večerov, kedy sa ešte môžeš hrdiť titulom  
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slobodného dievčaťa. Chceme Ti pri tejto príležitosti zaželať všetko dobré, nech Ti 
to s Maťom vyjde a nech ste spolu veľmi šťastní!“ Miestnosťou sa rozľahol mohutný 
potlesk a ochotná čašníčka hneď pribehla s prípitkom. Za spevu „živió“ už Veronike 
odľahlo a prestala sa cítiť ako na skúške. Tajne naložený tovar sa čoskoro ocitol 
mimo svojho doterajšieho miesta v kufri. Nádherná kytica sa pýšila Veronikiným 
náručím a torta s horiacimi sviečkami priam volala: „Rýchlo sfúknuť a zjesť!“ Áno, 
Veronike sa podarilo sfúknuť naraz všetky sviečky a Patrik sa rád chopil nakladania. 
Napätie opadlo a RSS-áci mohli začať s chuťou jesť. 

 

Bowling po prvýkrát 
Zanedlho sa celé osadenstvo presunulo na bowlingovú 
dráhu. Elegantné topánky zamenili sa pestrofarebné 
topánočky, ktoré im umožňovali vstúpiť na „hraciu plochu“, 
zobrať si „deravú“ guľu, strčiť do nej tie správne prsty 
a hodiť ju smerom na kolky. Väčšina z nich hrala bowling po 
prvýkrát. Niektoré hody boli úspešné, iné nie. Lucka chytala 
loptu s vážnosťou profesionálnej hráčky a zachraňovala 
prvopočiatočné (ne)úspechy Lenky. Peťka s Maťkou 
ľutovali, že ju tiež nemajú v družstve. Napokon skončili ako 
posledné. Veronika to zobrala športovo. „A ide sa na to!“ 
zakričala pri prvom rozbehu – a bolo to celkom vydarený 
hod ☺. O chalanoch a Dominike asi niet prečo hovoriť. Sú 
to jednoducho talenty od prírody, a tak je aj prirodzené, že 
vyhrali najúspešnejší adepti z nich. Zabavili sa však všetci. 

 

Stolný futbal, biliard, disco... 
A pokračovalo sa ďalej. Budúca nevesta sa pustila do každej hry, čo sa jej 
ponúkla. Skúsila stolný futbal, biliard a súhlasila aj s tým, že sa vyberie na pravú 
discu. Žiaľ, práve pobyt na nej, či skôr cesta domov, sa stala mladým ľuďom 
osudnou. Policajti si všimli vyšší ako povolený počet účastníkov jazdy vo vozidle, 
a tak na mastnej pokute nešetrili. Patrik prišiel na chvíľu o vodičák a ujo Milan, otec 
Lenky a Lucie, sa zahral na nočného záchranára, keď išiel mladých ľudí ratovať so 
štartovacími káblami hneď po tom, ako im odišla baterka.  
Akcia RSS napokon skončila úspechom. Mladí ľudia sa zhromaždili na 
nemenovanom mieste na nemenovanej ulici pred nemenovaným domom a schuti sa 
na tom ich „šťastí“ zasmiali. „Keby teraz bola starká Filka hore, určite by vybehal 
von z veľkou táckou plnou koláčov!“ skonštatovali.  
A tak sa rozlúčili. Nielen s Veronikinou slobodou, ale aj medzi sebou navzájom, aby 
sa o niekoľko týždňov ocitli v plnom počte na udalosti, počas ktorej Veronika 
definitívne povie svoje áno. Ulicu opäť pohltilo ticho a tma. Auto značky Opel 
odpočívalo pred bránou. Teploty sa pohybovali len v malej výške nad nulou... Ale 
Veronika už nemala ruky studené od strachu. A tmavé postavy mohli pokojne 
hovoriť nahlas. Únos budúcej nevesty sa vydaril. Pravo. Po necpalsky. 

Petra Humajová 
Foto: Silvia Petrášová  
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ŠKOLA A JA – PRÍBEH ZAČÍNA 
 

   Už od septembra počúvam od ľudí naokolo: „A všetko si píš, všetko zazna-
menávaj!“ Tešia sa na moje školské príhody a s radosťou čítajú moje statusy 
na facebooku, ktorými sa snažím priniesť zo svojho pracoviska to najpozitív-
nejšie. Smiech. A hoci mnohé veci sú na prvý pohľad smiešne, po hlbšej ana-
lýze človek príde na to, že sa vlastne niet prečo smiať. Že je to smiech cez 
slzy. Bola by som rada, keby raz v školách bolo viac smiechu – toho pravého, 
radostného. Bez sĺz. 
 

   Aby mohol človek písať radostne, nesmelo by mu zo všetkého byť tak trochu smut-
no. A preto mi odpusťte tento melancholický tón, na ktorý možno u mňa nie ste zvyk-
nutí. Čo ho spôsobuje? Nie sú to začiatky, lebo začiatky sú vždy ťažké. Nie sú to kole-
gyne, lebo kolegyne mám perfektné. Nie je to vedenie, lebo sa nemám na čo sťažovať. 
A nie sú to ani žiaci. Je to to zlo v nich, ktoré sa stáva nekontrolovateľným a za ktoré 
oni odmietajú niesť zodpovednosť. Aby som to vyjadrila jasnejšie, požičiam si jednu 
kapitolku z novej knihy Maxa Kašparů s názvom V spätnom zrkadle, s ktorou úplne 
súhlasím. Snáď sa preto na mňa nenahnevá ☺. 
 

   Ministerstvo 
   Hovorí sa im futbaloví fanúšikovia. Nie vandali, násilníci alebo primitívi. Mohli by sa 
vo svojich nedotknuteľných ľudských právach cítiť dotknutí a sťažovať sa za urážku. 
Ministerstvo vnútra má však riešenie. Problémy monitoruje a v budúcnosti prijme účin-
né opatrenia. 
   Hovorí sa im cestujúci. Ničia vagóny, napádajú revízorov a sprievodcov, obťažujú, 
znečisťujú. Nikto z personálu nezasahuje. Boja sa. Čo keby tým porušili ich občianske 
slobody? Ministerstvo dopravy má však riešenie. Problémy monitoruje a v budúcnosti 
prijme účinné opatrenia. 
   Hovorí sa im žiaci. Sú drzí, cynickí, hrubí, krutí. Nesmú sa napomínať. 
Mohlo by sa to dotknúť ich integrity, detských práv, a predovšetkým ich ro-
dičov. Ministerstvo školstva má však riešenie. Problémy monitoruje 
a v budúcnosti prijme účinné opatrenia. 
   Hovorí sa im pacienti. Sú nekritickí, svojvoľní, dotieraví, drzí, napádajú slovne 
i fyzicky zdravotné sestry a lekárov. Ich usmernenie však nepatrí do kompetencie zdra-
votníka. Mohlo by to pôsobiť ako nerovnoprávny vzťah. Ministerstvo zdravotníctva má 
však riešenie. Problémy monitoruje a v budúcnosti prijme účinné opatrenia. 
   Hovorí sa im zjednotení Európania. Vozia k nám odpad, drogy, aids. Nesmú sa ob-
medzovať. Mohli by sa cítiť dotknutí vo svojich nedotknuteľných demokratických slobo-
dách. Ministerstvá všetkých rezortov majú však riešenie. Problémy monitorujú 
a v budúcnosti prijmú účinné opatrenia. 
   Ako to tak monitorujem ja, prijal by som účinné opatrenia už teraz a vytvoril nové, 
zlúčené ministerstvo. Ministerstvo odvahy, používania zdravého rozumu a likvidácie 
našskej národnej servility. 
 

   Aj ja som teraz v štádiu monitorovania problémov. Okrem toho, že chýbajú učebnice 
a školstvo sa reformuje spôsobom, ktorému pomaly nikto nerozumie, badám, že sa zo 
žiakov stratili základné ľudské hodnoty: slušnosť a  úcta k druhým bez ohľadu na to, či 
sú im sympatickí alebo nie. Nevedia, čo je to pozdrav, poďakovanie, disciplína. Učiť sa  
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nechcú a aspoň minimálna snaha o to im je cudzia. Ale predsa, to dobro v nich drieme. 
A aj keď je ho niekedy ťažko badať a počas rokov na ZŠ sa možno nikdy nevyplaví na 
povrch, predsa len každý učiteľ chodí do práce s nádejou, že sa mu podarí aspoň čosi 
zasiať, aj keď už úrodu pozberá ktosi iný.  
   Vlastne mám tak trochu šťastie, že som triedna piatakom, ktorí ešte majú úprimný 
detský pohľad na svet a za ich nezbednosťou sa neskrýva zlomyseľnosť. Ich myšlien-
kové pochody mi často vyčaria úsmev na tvári. Ako napríklad minule, keď sme začali 
preberať ľudové rozprávky. Jednému môjmu žiakovi bol už asi ten starý zašlý svet cu-
dzí, preto si ich „zmodernizoval“ po svojom. Zlatí bratkovia na mori si nevymieňali ko-
šieľky, ale svetre. A traja bratia v Najväčšom cigánstve nešli do sveta, ale do hory na 
turistiku. Hlavná vec, že podstatu pochopil ☺. A aj keď je niekedy takýchto chvíľ me-
nej ako tých zlých, dokážu človeku dodať energiu a vrátiť ho späť na bojové pole. Nie 
preto, aby žiakov „tyranizoval“, ale aby uveril tomu, že napriek všetkému odmietaniu 
a ignorácii im predsa len čosi zo seba môže dať. Istotu, že nech spravia čokoľvek, stále 
budú jeho žiakmi a stále ich bude mať rád. Pravdaže, so značnou dávkou odvahy 
a zdravého rozumu.  

Petra Humajová 
 

ŽEBY AJ TAKTO VZNIKALI ĽUDOVÉ PIESNE? 
 

Pri hľadaní námetov na vyučovanie som siahla aj po svojej zbierke časopi-
sov, ktoré som odoberala ešte na prvom stupni základnej školy. Bolo medzi 
nimi i Slniečko, časopis, ktorý sa zapísal do mojej pamäte kvalitným obsa-
hom, hoci ako dieťa by som to asi sotva vyjadrila takýmito slovami. Vtedy sa 
mi jednoducho páčil ☺. V 49. ročníku tohto časopisu sa nachádzala stála 
rubrika venujúca sa vymyslenému vysvetľovaniu vzniku ľudových piesní. No 
a keďže na jednom z „vysvetlení“ som sa obzvlášť zabavila, ponúkam ho 
teraz aj vám. 
 

Jozef Pavlovič: Mal som sedem grajciarov 
 

   Bola jedna koza a tá mala sedem kozliatok. Raz im povedala: 
   „Mám sedem grajciarov. Idem za ne kúpiť mlieko a rožky. Kým sa nevrátim, nepúš-
ťajte nikoho. Pozor najmä na vlka, vraj sa tu zas potĺka!“ 
   Nemýlia sa. Vlk bol skrytý za stromom a všetko počul. Cez hlavu si prehodil bielu 
plachietku, zaklopal na okno a riekol: 
   „Kozliatka, otvorte mi, už som sa vrátila.“ 
   Kozliatkam sa však nepozdáva, že mama je tak skoro doma. Aj hlas má prihrubý. 
Preto vravia: 
   „Kde je mlieko a rožky?“ 
   „Nemali, majú inventúru.“ 
   „Tak nám ukáž grajciare!“ 
   „Do čerta, kam som ich len dal? Chcem povedať dala. Asi som ich ja, koza sprostá, 
stratila alebo nechala doma. Otvorte mi konečne, doparoma!“ 
   Kozliatkam je všetko jasné. Je to vlk. Hlas má hrubý, aj spôsoby má hrubé. Preto mu 
neotvárajú, ale sa ho vypytujú, či tie grajciare nemá v niektorom vrecku v kabáte. Mu-
sel povyvracať vrecko za vreckom aj na nohaviciach. Ba urobil aj stojku, aby kozliatka  
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presvedčil, že grajciare nie sú ani v čižmách. 
   „Je to jasné, máš ich za košeľou!“ ďalej vykrikujú kozliatka. 
   Do vlka vošla zlosť. 
   „Už mám toho akurát! Aby ste vedeli, ja nie som koza, ale vlk,“ priznal sa. „Ak mi 
neotvoríte, vyrazím okno!“ 
   Nato jedno kozliatko strčilo do okna veľké zrkadlo: 
   „Ani my nie sme kozliatka, sme tiež vlci!“ 
   Vlk sa pozrel do okna a uvidel tam hrozného zubatého vlka. Zvrtol sa a hybáj! Za 
horou mu však svitlo v jeho hlúpej hlave: 
   „Ach ja baran, kôň!“ začal si nadávať. „Veď v tom zrkadle, to som bol ja!“ 
   Hneď sa rozbehol naspäť. Zabúchal jedovato na dvere. Ukázala sa však pred ním 
čertovsky rohatá koza. Znova chcel zutekať, ale akoby vrástol do zeme. 
   „Tak vrav, prečo si sa vrátil! Ale rýchlo, lebo moje kozliatka ťa už majú po krk!“ po-
vie mu koza. 
   Vlk začal jachtať: 
   „Ja... ja... ja už viem, kde som tam tie grajciare.“ 
   „Kde?“ zamékali kozliatka. 
   „Do... do... do pesničky!“ 
   „Ihneď ju spusť a pekne v rytme! A my sa chyťme za ruky!“ prikazuje koza svojim 
deťom. 
   Vlk v kruhovom zajatí spieva ako najatý: 
 

„Mal som sedem grajciarov, grajciarov, 
nosil som ich litom, lititom, za sárou. 
 

Tri som prepil, štyri mám, štyri mám, 
čo ti, milá, litom, lititom, kúpiť mám? 
 

Kúpil som jej čižmičky, čižmičky, 
na jej biele, litom, lititom, nožičky. 
 

Kúpil som jej obrúčku, obrúčku, 
dala si ju, litom, lititom, na rúčku. 
 

Kúpil som jej korále, korále, 
nosila ich, litom, lititom, na bále.“ 
 

   Vlk vyspevoval, a keďže sa rohatej kozy bál, pridával ďalšie a ďalšie slohy, pričom 
využíval aj vlastné básnické vlohy: 
   „Kúpil som jej fertušku, nosila ju na brušku... Kúpil som jej sukničku, roztrhla ju na 
kríčku... Kúpil som jej ihličky do jedľovej horičky... Kúpil som jej gumáky do kaluže, do 
mláky... Kúpil som jej črievice, chválila ma velice... Kúpil som jej zrkadlo, voľakde jej 
vypadlo...“ 
   „No, to stačí, je načase, aby si vypadol aj ty. Koniec zvládneme aj samy,“ povedala 
koza a dala za pesničkou bodku: 
 

„Kto ho našiel, nech ho má, 
nech sa doňho, litom, lititom, pozerá.“ 

(Zdroj: Slniečko 6, 1995) 
Pripravila: Petra Humajová 
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RECEPTY 
 
KOKOSOVÉ REZY 
 

50 dkg hladkej múky, 20 dkg 
„Palmarínu“ (Hera...), 6 dkg práškového 
cukru, 4 žĺtka, 1 vanilkový cukor, 1 ČL sódy 
bicarbóny, 3 PL kakaa, mlieko podľa potreby. 
Z prísad vypracujeme cesto, rozdelíme na 
dva bochníky. Jeden vyvaľkáme, dáme na 
vymastený plech a potrieme lekvárom. 
Plnka: 12 dkg masla, 10 dkg preosiateho práškového cukru, 1 dcl rumu, 20 dkg 
kokosovej múčky, 6 bielkov, 10 dkg kryštálového cukru do snehu. 
Maslo s práškovým cukrom vymiešame do peny, pridáme rum, kokosovú múčku 
a tuhý sneh z bielkov a kryštálového cukru. Opatrne premiešame, rozotrieme na 
lekvárové cesto, prikryjeme druhým vyvaľkaným plátom cesta a dáme piecť. 
Vychladnuté polejeme čokoládovou polevou: na 10 dkg várovej čokolády 5 dkg 
stuženého tuku „Cera“. Stužený tuk na miernom ohni rozpustíme (nie veľmi 
zohriať), pridáme polámanú čokoládu, opatrne nahrievame, ale len toľko, aby sa 
čokoláda rozpustila (aby nebola horúca), potom precedíme a polejeme koláč. Pri 
krájaní máčame nôž v horúcej vode.  

 

MEDOVO-ORECHOVÝ KOLÁČIK 
 

Cesto: 50 dkg hladkej múky, 20 dkg práškového 
cukru, 2 vajcia, 20 dkg masla (Hera, Helia,...), 
2 polievkové lyžice medu, 2 čajové lyžičky sódy 
bikarbóny rozmiešať v 2 čajových lyžičkách mlieka. 
Orechová zmes: 30 – 35 dkg sekaných orechov, 
8 dkg cukru, 12 dkg masla, 3 polievkové lyžice medu. 
Krém: 3 dcl mlieka, 1 ½ polievkovej lyžice hladkej 
múky, 1 ½ polievkovej lyžice „Solamylu“, 10 dkg 
cukru, 25 dkg masla, 1 vanilkový cukor, rum. 
Zo surovín na cesto si na doske vypracujeme cesto 
a rozdelíme ho na dve polovice, jednu rozvaľkáme, upečieme na tuhým margarínom 
vymastenom plechu. Druhú polovicu tiež rozvaľkáme, dáme na vymastený plech. 
Na panvicu dáme orechovú zmes, osmažíme do zlatova a ešte horúcu kladieme na 
surový druhý plát a dáme piecť na asi 170 °C (10 – 15 minút). 
Krém: Maslo rozšľaháme s vanilkovým cukrom. Mlieko, hladnú múku, solamyl 
a cukor uvaríme na hustú kašu. Keď skoro vychladne, po troche ju pridávame 
k vymiešanému maslu a spolu dobre vyšľaháme. Prázdny plát najprv dobre 
pokvapkáme rumom, natrieme krém a prikryjeme plátom s orechovou zmesou. 
Koláčik necháme postáť v chlade aspoň jeden deň. Po dokončení sa nám bude zdať 
tvrdý, ale postupne zmäkne. Dobre sa krája horúcim nožom.  

Filka Petrášová 
Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU 
 

   Aj dnes budeme v rámci rubriky „Z archívu“ pokračovať v uverejňovaní 
našich prvých literárnych pokusov. 
 

   Vedeli ste o tom, že náš časopis má hymnu? V jedno predveľkonočné 
popoludnie v roku 1997 sme si so Sisou u nej doma sadli za stôl a zložili 
sme Hymnu časopisu Maňa. Aby neboli komplikácie s jej spievaním, text 
sme sa rozhodli prispôsobiť melódii slovenskej hymny. Takže ak chcete, 
pokojne si náš výtvor môžete aj „zanôtiť“ ☺.  
 

Maňa – Veľká Noc 1997 
 
Hymna časopisu Maňa (spieva sa ako slovenská hymna) 
 

//: Vyrábame si časopis Maňa. :// 
//: Dostáva ho teta, tetulienka, teta, tetulienka Maňa. :// 
 

//: Už máme aj svoje vydavateľstvo. :// 
//: Dali sme mu meno, dali sme mu meno Tetulienka Maňa. :// 
 

Prvá šéfredaktorka bola Lucka, 
druhá a tretia bola Peťka a Silvia. 
//: Stále sa striedame, stále do koliečka, nebolia nás viečka. :// 
 

//: Každá z nás je stále usilovná. :// 
//: Tajničky hľadáme, básničky píšeme a pri tom spievame. :// 
 

//: A keď spravíme ho, ideme k tete Mane. :// 
//: Ona sa raduje, tajničky vpisuje a my spokojné sme. :// 
 

(Petra Humajová a Silvia Petrášová, vtedy 12 rokov) 
 

   V hodovej Mani z roku 1998 sa nachádza zaujímavý pokus o stručné 
denníkové záznamy. Dôkaz toho, že dôvodov na radosť nikdy nie je dosť  ☺. 
 

Maňa – 2.5. 1998 
 

Čo sa stalo tento týždeň? 
 

27.4. – pondelok 
Na tomto dni ma najviac potešila skutočnosť, že nemusím ísť na hudobnú, a tak 
som navštívila Dominika. 
28.4. – utorok 
Dostala som 1 z klavíra. Hurá! Väčšinou dostávam 1- (alebo nič). 
29.4. – streda 
Silvia dostala od spolužiačky hopku a o zábavu v škole bolo postarané.  
30.4. – štvrtok 
Na teórii nám oznámili, že nám dvakrát odpadne. Jupí! A dostala som lístky na 
Titanic! Ešte väčšie jupí! 
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1.5. – piatok 
Prázdniny! Hurá! Aspoň jeden deň. Ako sa tak na tento týždeň pozerám, je celý 
hurá a jupí! 

(Petra Humajová, vtedy 13 rokov) 
 

   No čo k tomu dodať? Asi toľko, že šťastie, že tie lístky boli na film 
Titanic a nie na loď ☺.  
 

   Ďalšia ukážka bude prezentáciou rozprávacieho slohového postupu ☺: 
 

Maňa – jeseň 1998 
 

Ako sme sa išli zapísať na birmovku (skutočný príbeh) 
 

   V nedeľu podvečer som šľapala k Silvii. Keď som prichádzala, práve prifrčal ujo 
Milan na červenej škodovke. Zazvonila som a spolu so Silviou sme nasadli. Zastavili 
sme až na parkovisku pred farským kostolom. Ujo Milan zobral naše údaje a utekal 
dnu. Nás na naše veľké prekvapenie nechal v aute. 
   Spokojne sme sa uvelebili na sedadlách a začali sme sa rozprávať. Odrazu sme 
začuli zvuk autobusu a keď neprestával, obzreli sme sa. S hrôzou sme zistili, že 
stojíme na vchode k parkovisku a autobus z neho nemôže vyjsť! Len čo šofér zbadal 
naše užasnuté pohľady, začal trúbiť a kývať rukami, nech ideme preč. Hrôza! Čo 
spraviť? Silvia navrhla, že by mohla uvoľniť ručnú brzdu, posunuli by sme sa dolu 
kopcom a znovu by ju zabrzdila. Lenže potom sme zbadali, že kolesá sú vytočené 
nabok a my by sme vleteli práve do krásnych áut na druhej strane cesty. Čo teraz? 
Čo?! Hútali sme a hútali.  
   Nad nami sa začalo zmrákať, súmrak zahalil celé auto a ujo Milan neprichádzal. 
Šofér bol čoraz nervóznejší a my sme dostali strach. Kde je ujo Milan tak dlho? Prečo 
ešte neprišiel? Čo len urobíme? Zrazu nám na okno zaklopal jeden chalan. Srdcia 
sme mali až v krku a búšili nám ako divé. „Kočky, môžete si to auto posunúť trochu 
nižšie?“ boli jeho prvé slová. „A... my neviem šoférovať!“ vykoktali sme. „Tak ja vám 
ho posuniem, dobre?“ „Dobre.“ „Hí, čo ak nás niekam unesie?“ pomyslela si Silvia. 
Chalan nasadol do auta. Auto sa pohlo. Potom zastalo. Autobus odišiel. „Ďakujeme!“ 
stihli sme ešte zakričať chalanovi, ktorý zmizol tak rýchlo, ako sa objavil.  
   A keď sme konečne zazreli uja Milana, ktorý niesol tašky s pomôckami, spadol 
nám kameň zo srdca a chytila nás dobrá nálada. Všetko sme mu rozpovedali 
a odfrčali domov. 

Petra Humajová (vtedy 13 rokov) 
Na ďalšie literárne pokusy sa môžete tešiť počas leta. 

Pripravila: Petra Humajová 
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Nadriadený sa pýta pracovníka: 
- Čo myslíte, že je základný problém 
v našej firme: nevedomosť alebo 
nezáujem? 
Pracovník: 
- Neviem. A ani ma to nezaujíma. 

☺ 

Sovietska Biblia začína takto: 
- Na počiatku nebolo nič. Len súdruh 
Boh sa potuloval ulicami Moskvy... 

☺ 

Viete čo sa stane, keď natankujete 
do trabantu plnú nádrž? 
Zdvojnásobí sa jeho cena. 

☺ 

Dvaja nenápadní chlapi vezú na 
bicykli vrece piesku. Zastaví ich 
policajt a pýta sa: 
- Čo máte v tom vreci? 
- Piesok! 
Policajt ich skontroluje a odíde. Keď 
sa vzdiali, jeden chlapík hovorí 
druhému: 
- Vidíš? Takto sa kradnú bicykle! 

☺ 

Kňaz zomrie a príde do neba. Prvý 
deň: na raňajky jogurt s rožkom, na 
obed jogurt s rožkom, na večeru 
jogurt s rožkom. Kňaz si hovorí: 
- Som skromný, nepotrebujem nič 
iné. 
Druhy deň: na raňajky jogurt s 
rožkom, na obed jogurt s rožkom... 
Kňaz si hovorí:  
- Na večeru už nebudem jesť ten 
jogurt s rožkom, už mi to ide hore 
krkom... 
Keď mu teda večer predložia jogurt 
s rožkom, nahnevá sa a ide za 
svätým Petrom: 

- Počuj, prečo máme stále to isté? 
Keď sa pozriem dole do pekla, tam 
každý deň hodujú, majú jedál nad 
hlavu a my stále len jogurt s rožkom. 
Svätý Peter odpovedá: 
- A čosi myslíš, že sa mi kvôli 
jednému oplatí variť?  

☺ 

Peťko sa modlí pred Vianocami a na 
konci modlitby zakričí: 
- Ježiško! Prines mi bicykel! 
Sestra mu dohovára: 
- Nemusíš tak kričať. Ježiško nie je 
hluchý. 
- Ježiško nie, ale babka áno. 

☺ 

U lekára: 
- Pán doktor mňa si v poslednej 
dobe nikto nevšíma! 
- Ďalší prosím.  

☺ 

Číňania robia prieskum. Zisťujú, za 
aký čas sa dokážu študenti naučiť 
čínštinu. Pýtajú sa študenta na 
Oxforde, koľko času bude 
potrebovať. Študent odpovie: 
- Dva roky. 
Pýtajú sa študenta z Harvardu. 
- Za rok sa to dá. 
Prídu na slovenskú univerzitu 
a pýtajú sa aj tam. Študent si 
vytiahne z uší slúchadlá: 
- A sú skriptá? 
- Sú. 
- Tak ma zapíšte na skúšku v piatok. 

☺ 

Príde robotník za majstrom a hovorí: 
- Pán majster, zlomila sa mi lopata. 
A majster hovorí: 
- Tak sa opri o miešačku. 

 


