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NOVINKY Z RODINKY 
27. decembra sa už tradične uskutočnila 
oslava menín Filky Petrášovej. Spolu 
s koledníkmi Dobrej noviny sa v tento deň 
u Petrášovcov a Humajovcov vystriedalo viac 
ako 40 hostí. Pri odchode ich neminulo 
tradičné miešanie a hľadanie svojich párov 
topánok, ktoré už niekoľko rokov „organizuje“ 
Silvia Petrášová. 

V sobotu 8. januára sa v Kultúrnom dome 
Necpaly uskutočnil už 9. necpalský ples, ktorý 
pre všetkých Necpaľanov telom i dušou 
pripravuje hudobná skupina Necpalanka. 
Hosťami večera boli Filip a Dávid Petrášovci. 
Hrou na husliach i rečníckym umením 
dokonale zabavili publikum. Novou richtárkou 
Necpál sa po „tajnej“ voľbe stala jednohlasne 
pani Ľudmila Bátorová. Na plese ste z našich 
rodinných príslušníkov mohli zahliadnuť 
napríklad Evku, Jožka a Petru Humajovcov 
a Silviu Petrášovú. Martin Humaj obsluhoval 
hostí v bufete. 

9. januára sa Božka Humajová dožila svojich 
80. narodenín. K životnému jubileu jej celá 
rodina želá všetko najlepšie! 

5. februára si Filip a Dávid Petrášovci 
zopakovali svoje úspešné vystúpenie – tentoraz 
na farskom plese. Jeho usporiadateľom bol ako 
každý rok, tak i teraz Milan Petráš. Hrala na 
ňom hudobná skupina Necpalanka.  

26. februára sa Martina a Petra Humajové 
zúčastnili koncertu poľského 
dirigenta a  skladateľa populárnej symfonickej 
hudby Piotra Rubika v Bratislave. Vystúpenie 
stodvadsaťčlenného zboru a orchestra 
a šiestich sólistov sa nieslo v znamení výberu 
„The Best of“. Na rozdiel od iných vystúpení 
Piotra Rubika predstavil koncert najúspešnejšie 
skladby tohto známeho poľského skladateľa 
a bol sprevádzaný komentárom samotného 
autora.  

SLOVO NA ÚVOD... 
 

Keď sme pred-
nedávnom do-
stali možnosť 
ísť do TV LUX, 
sama seba som 
sa pýtala: „Kam 
sa to až dostala 
tá naša malá 
Maňa?“ Musela 
som si to 

v mysli pekne zrekapitulovať. Ako 
sme začali, čo sa kedy a ako zme-
nilo, ktoré udalosti a osoby výraz-
ne vstúpili do Maninho života.  
Už viac ako 14 rokov vychádza 
tento pre verejnosť nízkonáklado-
vý, pre rodinu vysokonákladný 
časopis. Treba doň investovať 
veľa. Možno nie tak peňazí, ako 
času, tvorivosti, nápadov, srdca. 
Túžby dať čosi zo seba.  
Keď sme pred štrnástimi rokmi 
ako základoškoláčky – šiestačky - 
začínali, nikdy by sme nepovedali, 
že to Maňa potiahne tak ďaleko. 
Nielen časovo, ale aj významovo. 
V dôležitosti pre naše životy. Utu-
žila rodinné a priateľské vzťahy, 
umožnila nám spoznať veľa vzác-
nych ľudí. Archivuje všetky tie 
malé zázraky, ktoré sa každoden-
ne dejú okolo nás a na ktoré by 
sme už, nebyť Mane, možno dáv-
no zabudli.  
Preto ďakujem. Bohu za schop-
nosti a nápady, ktoré nám dáva. 
I Lacovi za otázku, ktorú mi vždy 
pravidelne dvakrát do roka položí: 
„Peťka, už robíš na novej Mani?“ 
Robím. Po jeho spýtaní sa 
s dvojnásobnou chuťou ☺.  

Petra Humajová 
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V pondelok 28. februára 
pribudol do našej rodiny nový 
člen – Maťko Šutinský. 
Veronike sa narodil 
v podvečerných hodinách. 
Okrem šťastného otca bola 
pri pôrode aj novorodenecká 
sestra Evka Humajová. Maťko 
meral 51 cm a vážil 3480 g.  

V prvý februárový víkend 
zažila hudobná skupina 
Necpalanka nebývalý záťah. 
Počas soboty hrala na 

lyžiarskom svahu vo Vyšnej Boci. V noci sa presunula do Necpál pri Martine a po 
skončení plesu v tejto turčianskej obci späť do Nízkych Tatier. Napriek nedostatku 
spánku náročné hranie spolu s presunmi členovia skupiny zvládli.  

V pondelok 14. februára oslávil náš časopis Maňa už svoje štrnáste narodeniny 
a vstúpil tak do pätnásteho roku existencie. 

14. marca odcestoval Jožko Humaj na dvojtýždňový rekondičný pobyt do 
Chvojnice. Raz za dva roky ho absolvujú všetci zamestnanci NCHZ Nováky. 

Víkendové dni 19. – 20. marca strávil Milan Petráš na tradičných duchovných 
cvičeniach lektorov a akolytov 
u saletínov v Chrenovci – Brusne. 

V nedeľu 20. marca bol Maťko 
Šutinský v Nitrianskom Rudne 
pokrstený. Krstnou mamou sa stala 
Silvia Petrášová.  

29. marca sa Petra a Martina 
Humajové a Lucia a Milan Petrášovci 
zúčastnili nakrúcania relácie TV LUX 
Doma je doma v Bratislave. Približne 
hodinová relácia sa vysielala naživo 
a jej témou bol náš rodinný časopis 
Maňa.  

Od 3. do 6. apríla bola Silvia Petrášová v Strassburgu. Pamiatky tohto mesta si 
prezrela v rámci výletu do Európskeho parlamentu s poslankyňou Annou Záborskou. 

19. apríla získal Alexander Bohó ml., ktorý študuje medicínu v Košiciach, 2.miesto 
na študentskej vedeckej konferencii. Porotu zaujal prácou na tému „Korelácia 
autofluorescencie krvného séra s biochemickými markermi akútnej ischémie 
myokardu“. 
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Na Bielu sobotu 23. apríla bol páter Gerhard Glazer Opitz, nemocničný kaplán 
v Bojniciach, pozvaný do Rádia Lumen, kde sa naživo vysiela relácia s názvom 
Nádej zomiera posledná. Jeho spoluhosťami v tejto relácii sa stali manželia 
Dominikovci a Petra Humajová. 

30. apríla oslávil v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych Milan Humaj svoje 50. 
narodeniny. Oslava v Bielom dome v Nedožeroch – Brezanoch trvala pri dobrom 
jedle, zábave a tanci až do skorých ranných hodín. 

V tento istý deň sa Evka a Jozef 
Humajovci pobrali na východné 
Slovensku, konkrétne do Humenného, 
kde sa ženil ich krstný syn Branislav 
Bobok. Jeho manželkou sa stala Zuzana 
Sepelová.  

14. mája prijal Martin Chudý sviatosť 
birmovania. Jeho birmovným otcom sa 
stal Alexander Bohó ml.. 

15. mája, v nedeľu Dobrého Pastiera, 
slávili obyvatelia Necpál svoje hody. 
Upršané počasie im nebránilo zúčastniť 

sa sv. omše pri kaplnke, ktorú slúžil kaplán Branislav Markovič. Plánovaná poobedná 
zábava s Necpalankou na parkovisku pred Mäsiarstvom u Borku bola síce zrušená, 
rodiny však i tak strávili príjemné chvíle so svojimi hosťami. 

19. – 20. mája sa Alexander Bohó ml. 
zúčastnil 50. východoslovenských lekárskych 
dní v Novom Smokovci. Hlavnou témou 
podujatia boli Novinky vo vnútornom 
lekárstve. Stal sa historicky prvým 
študentom prednášajúcim v rámci tohto 
kongresu.  

V máji prerušila Martina Humajová štúdium 
na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity 
v Brne v odbore zdravotný laborant a začala 
sa opäť pripravovať na prijímacie pohovory. 
Po úspešnom absolvovaní skúšok bola prijatá 
na Farmaceutickú fakultu Veterinárnej 
a farmaceutickej univerzity v Brne.  

Mirka Humajová v máji úspešne 
zmaturovala na prievidzskom piaristickom 
gymnáziu. Ďalej bude študovať právo 
v Bratislave.  
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29. mája sa detský spevácky zbor Rosnička z piaristickej školy vybral na výlet do 
Nitry, kde spieval sa detskej sv. omši pátra Jána Lichtnera. Práve on počas svojho 
pôsobenia v Prievidzi podnietil vznik tohto hudobného zoskupenia. Poobedie strávili 
Rosničkári v Mestskom parku v Nitre a na Kalvárii. Spolu s nimi bola na cesty 
pozvaná i Petra Humajová.  

V stredu 29. júla sa široká rodina opäť zišla na dvore u Humajovcov a Petrášovcov, 
aby oslávili meniny Petrov a Petry. Nechýbal guláš, Necpalanka – a našťastie 
i dobré počasie.  

V júni sa skončil školský i akademický rok a začalo obdobie brigád, prázdnin 
a dovoleniek. Peťko Chudý brigáduje v Amerike, kde sa okrem iného snaží aj 
zdokonaliť v angličtine. Alenka Humajová odcestovala na mesiac do Číny. Mirka 
Humajová si privyrába upratovaním v OD Rozvoj. Rodina Chudých odcestovala 
v prvej polovici júla do Chorvátska. Na Slovensko prišla Stanka Mečiarová so synom 
Matteom z Talianska, ale aj Katka Mihálková s rodinou z Francúzska. Samozrejme, 
u tety Hely Mečiarovej nechýbali „Újezďáci“ Dominik a Marek Floriánovci, ktorí si 
síce na dva týždne „odskočili“ do tábora, no potom sa vrátili späť na Slovensko.  

Začiatkom júla začala rodina Humajová s maľovaním a čiastočným prerábaním 
horného poschodia domu. V spálni, na chodbe a v obývačke pribudla Humajovcom 
plávajúca podlaha i vstavaná skriňa. 

5. júla sa Silvia Petrášová zasnúbila so svojím priateľom Štefanom Bučekom. 
Keďže bola prijatá na denné doktorandské štúdium, zostáva žiť i naďalej 
v Bratislave. Pracovať bude na téme Kreativita v procese prezentácie 
architektonického dedičstva u doc. Ing. arch. Jany Gregorovej. 

Od 7. do 14. júla sa Silvia Petrášová zúčastnila podujatia, ktoré organizovalo 
UNESCO. Prvé tri dni strávili záujemcovia o architektonické pamiatky v Krakove v 
Poľsku, ostatné na Slovensku. Okrem prezentácie lokalít zaradených do UNESCO vo 
svojich krajinách sa účastníci tejto medzinárodnej konferencie zaoberali aj 
manažmentom daných pamiatok. 

V sobotu 9. júla sa v piaristickom kostole v Prievidzi uskutočnilo hudobno-literárne 
pásmo organistu Mareka Dietricha a poetky a recitátorky Štefánie Koryťákovej. 
Podujatie moderovala Petra Humajová.  

Druhý júlový týždeň strávila Maťka Humajová ako animátorka a zdravotníčka 
v dennom detskom tábore, ktorý organizoval Farský úrad v Prievidzi. 

V dňoch 20. – 24. júla sa v Námestove konal 21. ročník hudobného festivalu Verím 
Pane. Ako tradične, aj tento rok sa ho zúčastnili Martina a Petra Humajové 
s niekoľkými kamarátkami. 

25. júla oslávil Jakub Mečiar, v rodine zvaný „strýco Kubo“, svoje 90. narodeniny. 
Zablahoželať mu prišla početná rodina.  

Petra Humajová 

Foto: archív Veroniky Šutinskej, Mirky Humajovej,  www.necpalypd.sk 
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ÚLOHA MAMINY SA MI VEĽMI PÁČI 
 

Lenka Weissabelová (29) už odmalička pútala 
pozornosť v rodine svojou zodpovednosťou, 
tancom a láskou k malým deťom. Po 
vyštudovaní vysokej školy (popri práci) sa 
vydala a dnes sa už úlohe mamičky venuje 
„profesionálne“. O svojich spomienkach, 
starostiach i radostiach čo – to prezradila aj 
nášmu rodinnému časopisu Maňa.  
 
Vo svojej rodine si z ocinovej i maminej strany 
najstaršou vnučkou. Aký je to pocit?  
Nikdy som si to nejako zvlášť neuvedomovala. Ale 
kdesi v podvedomí bol vo mne určite cit zodpovednosti, 

hlavne čo sa týkalo mojej sestry Lucky ešte počas základnej školy. Pamätám si, ako 
som ju (tuším druháčku či tretiačku, ja som bola o dva ročníky vyššie) chodievala 
vyzdvihnúť z družiny a potom sme išli spolu domov. Musela som dávať pozor, aby 
sme bezpečne prešli cez cestu, potom jej zohriať obed a podobne. 
Raz ma učiteľka v družine upozornila na to, že Lucke je akosi zle. Tak som jej 

odniesla školskú tašku a hneď po príchode domov som jej odmerala teplotu. Keďže 
som usúdila, že je vysoká, uložila som ju do postele, dala jej studené zábaly a užiť 
Paralen. Mamina ma po príchode domov pochválila, že som sa o Lucku pekne 
postarala. Vtedy totiž ešte mobily neexistovali, neboli sme s rodičmi stále v spojení, 
ako je to dnes. To si už naše deti nebudú vedieť ani predstaviť. 
Od detstva som rada kočíkovala bábätká a hrávala sa s tými najmenšími deťmi. 

Ony sa zas vždy rady hrávali so mnou. Zo sesterníc si ako bábätko najviac pamätám 
Martinku. Keď sme mali ísť do Necpál, tešila som sa na to, že ju pôjdem kočíkovať. 
Prípadne som pred dverami spálne dávala pozor, či sa už náhodou nezobudila, kým 
ostatní sa bláznili vonku na dvore.  
Už vtedy som túžila mať raz svoju rodinku a predstavovala som si, aké to bude, 

keď raz budem mať svoje deti. Ale neviem, či to malo nejaký súvis s tým, že som 
prvorodená vnučka ☺.  
So svojou sestrou Luckou si detstvo prežila striedavo na Dlhej ulici, 

u starkých na Starom sídlisku a v Necpaloch. Utkvelo ti niečo z toho 
obdobia špeciálne v pamäti?  
Samozrejme, to sú predsa okamihy a zážitky na ktoré sa zabudnúť nedá ☺! 
Spomínam si napríklad na čerstvé voňavé lečo uvarené nad ohníkom v záhradke 
v Bojniciach, ktorú tam mali a ešte stále majú starkí „sídliskoví“. Alebo na to, ako 
sme ich nahovorili, aby nám rozložili veľký stan, ktorý mali v pivnici ešte z čias, keď 
chodievali dovolenkovať s vlastnými deťmi na Balaton. Starký sa obetoval, stan 
postavil a dokonca v ňom jednu noc s nami spal. Nebola to práve najteplejšia noc. 
Pamätám si, ako sa drkotajúc zubami starký nadránom sťahoval z predsienky medzi  
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nás (akože do spálne), kde sme spali štyri baby – ja s Luckou a sesternice z Martina 
– a ľutoval, na čo sa to dal nahovoriť ☺.  
V Necpaloch to zas boli nespočetné prechádzky k „vodopádu“, kedy sme si po 

ceste trhali mirabelky, prípadne sme starkému „šlohli“ z garáže gumené čižmy 
a brodili sme sa v nich cez potok. Maťo vždy nariekal, že sme mu dali tie deravé ☺. 
Spomínam si aj na to, ako starká zakričala: „Deti, olovrant!“ a už nám von niesla 
tanier plný čerstvo upečeného kysnutého cesnakového chlebíka. Neviem, či ho ešte 
robieva.  
Povyvádzali a pozažívali sme toho naozaj veľa, ale hlavné je, že to vždy bolo 

v rámci akejsi „normy“ a nikto sa nemusel báť, že vyvedieme niečo zlé. 
Už veľmi skoro sa doménou tvojho života 

stali spoločenské tance. Akú vývojovú dráhu 
si prešla v tejto oblasti?  
Tancovať som začala vraj už ako polročná na 

nočníku pri znelke televíznych novín ☺. Ale tak 
„naozaj“ som sa tancu venovala od svojich ôsmich 
rokov. Vtedy som začala chodiť do prvého 
tanečného klubu. Tam to však nefungovalo 
presne podľa mojich predstáv, a tak som po 
dvoch rokoch prestúpila do Tanečného klubu 
Viery Nedeljakovej, kde som zotrvala až do 
svojich 17 rokov.  
Prvé štyri roky som nemala stabilného partnera, 

a tak som tancovala len v choreografiách. Sólovo 
som začala vystupovať v 14 rokoch, kedy sa 
objavil môj prvý stabilný partner. No a o dva roky 
neskôr prišiel ten „najstabilnejší“, môj manžel 
Roderik ☺. Keďže sa na rozdiel odo mňa predtým 
venoval vyslovene súťažnému tancovaniu, veľa 
som sa od neho naučila. (Roderik tancoval 
a súťažil za Tanečný klub Dukla Trenčín, kde bol jeho tanečným kolegom okrem 
iných aj Matej Chren známy z Let's Dance.) 
S Roderikom sme neskôr pôsobili ako samostatný sólový pár v tanečnom štúdiu 

XOANA  v Prievidzi, kde sme ako lektori odučili niekoľko tanečných kurzov. Už ako 
manželia sme viedli kurz salsy v istom centre voľného času v Prievidzi. 
Ako tanečníčka si sa určite zúčastnila aj na početných súťažiach. Čo 

považuješ za svoj najväčší tanečný úspech? 
Súťaženiu ako takému som sa nevenovala. V Prievidzi nie je žiaden klub, ktorý by 

sa venoval súťažným spoločenským tancom (alebo aspoň v tej dobe nebol). 
Najbližší by sme našli v Trenčíne, potom v Bratislave, v Košiciach a možno ešte 
i v niekoľkých menších mestách. V tých však nemali až takých kvalitných učiteľov 
tanca.  
Ak chcete byť naozaj dobrí a vyhrávať súťaže, musíte trénovať minimálne štyri až 
päťkrát do týždňa, ba  aj  viac.  Ideálne je teda v  takom  meste,  kde  je  súťažný  
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tanečný klub, bývať. No a ešte je potrebné zháňať si sponzorov na drahé hodiny 
tanečných majstrov a ešte drahšie šaty a špeciálne topánky... Čiže to vôbec nie je 
také jednoduché.  
Náš klub sa venoval plesovým choreografiám a sólovým vystúpeniam na rôznych 

nesúťažných podujatiach, ako boli plesy (u nás i v Česku), venčeky, výchovné 
koncerty pre školy, rôzne oslavy a podobne.  
Čiže ak by som mala povedať, čo považujem za svoj najväčší tanečný úspech, tak 

to, že som si vytancovala svoju životnú lásku – môjho manžela Roderika. 
Za profesionálnym „pestovaním“ nejakej záľuby stojí aj množstvo 

driny. Máš pocit, že by ťa spoločenské tance pripravili o typické detstvo, 
aké majú iní ľudia? Alebo keby si mohla, znova by si to takto zopakovala?  
Určite by som si to znovu zopakovala, keby sa dalo, veď tanec bol odmalička môj 

život. Vždy som nedočkavo čakala, kedy prefrčí pracovný týždeň a príde víkend – 
v soboty a nedele sme mávali tréningy. Počas plesovej sezóny sme absolvovali aj 
štyridsať až päťdesiat vystúpení, niekedy tri - štyri za večer.  
Bolo to únavné, no zároveň úžasné. Veľmi na to bavilo a moji rodičia ma v tom 

podporovali, za čo som im veľmi vďačná. Až teraz, keď mám vlastné deti, si 
uvedomujem, ako veľmi mi (resp. svojej výchove) museli dôverovať, keďže 
vystúpenia sa konali prevažne v nočných hodinách. 
Ale aj inak sme ako tanečníci boli skvelý kolektív a okrem driny sme zažívali 

i  množstvo zábavy. Kto zakúsil niečo podobné, vie, o čom hovorím. Bola to veľmi 
pekná etapa môjho života. 
Ktorý tanec je tvoj najobľúbenejší a prečo? 
Vo všeobecnosti som obľubovala štandardné tance (walz, viedenský valčík, 

tango,...), ale mala som rada aj latinsko-americké tance. Tie boli zas o inom. 
Vlastne sa ani nedá povedať, ktorý tanec mám najradšej. Každý z nich je iný, 
niečím špecifický a má svoje čaro.  
Ako si sama spomínala, na tanečnom parkete si našla svoju životnú 

lásku – teraz už svojho manžela Roderika. Bola to láska na prvý pohľad? 
Ak to nebola láska na prvý pohľad, tak už neviem, ako inak by sa to dalo nazvať 

☺. Roderik sa raz prišiel pozrieť na jeden ples, kde sme vystupovali s naším 
klubom. V tom čase práve skončil s aktívnym súťažením v Trenčíne, no zároveň 
chcel ďalej tancovať doma v Prievidzi. Práve vtedy som bola už niekoľko mesiacov 
bez tanečného partnera. A tak slovo dalo slovo a z plesu sme odišli ako pár, a to 
nielen tanečný ☺. 
S Roderikom máte dve deti – Vanessku a Roderika. V čom vynikajú? 

A čím ťa, naopak, dokážu „nazlostiť“? 
Vanesska toho zdedila najviac po svojom tatkovi. Okrem toho, že sa naňho 

podobá, tiež rada tancuje a spieva a zaujíma sa o hudobné nástroje. Dokonca už 
mala niekoľko speváckych idolov – ako dvojročná Abbu a neskôr sa jej zapáčil Karel 
Gott, ktorého považovala vyslovene za fešáka. Raz, keď sa Roderik chystal do práce 
a obliekal si oblek, povedala mu: „Tatko, ty si taký pekný ako Karel Gott.“ ☺. Teraz 
má štyri roky a páči sa jej Michael Jackson . 
Vanesska je veľmi bystrá. Mala rok aj štyri mesiace a už poznala všetky písmenká  
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abecedy. Vie ma však aj nazlostiť, najviac tým, že práve vyzlečené oblečenie 
rozťahá po celej detskej izbe. Keď sa jej spýtam, čo to má byť a kde videla takto 
rozhadzovať veci po zemi, odpovie mi jednoducho: „No veď tatko to tak robí...“ Deti 
si všímajú všetko. 
No a náš malý Riky, ako ho voláme, 

je ešte veľmi malý na to, aby sme vedeli 
nejako konkrétne vyšpecifikovať, v čom 
bude v budúcnosti vynikať. Momentálne 
má veľkú záľubu v lození a zdolávaní 
všakovakých prekážok, hlavne schodov. 
Ako to tak pozorujeme, prekážka preňho 
ani nie je prekážkou, ale skôr výzvou, 
ako ju zdolať. Keď sa mu to podarí, 
nahodí ohromný víťazoslávny úsmev ☺. 
V porovnaní s Vanesskou je v tomto 
úplne iný. Kým ju v jeho veku najviac bavili knižky a neustále si žiadala, aby som jej 
čítala a rozprávala, čo je na obrázkoch, Riky knižku odsotí s komentárom „Eeee!“ 
a už lezie k najbližšej zaujímavej prekážke, prípadne k niečomu, čo sa dá jesť, alebo 
aspoň obhrýzať. Ale na hudbu reaguje tiež pozitívne. 
Kedysi si študovala na Obchodnej akadémii v Handlovej. Vtedy by si si 

možno ani vo sne nepomyslela, že v tomto meste raz budeš bývať. Je 
nejaký rozdiel medzi životom v Handlovej a v Prievidzi? 
V niečom áno a v niečom nie. Hlavný rozdiel spočíva asi v premávke áut, 

Prievidza je v tomto smere omnoho rušnejšia a Handlová oproti nej pokojné 
mestečko. Pravdupovediac v čase, keď som v Handlovej študovala, som si 
absolútne nevedela predstaviť, že by som tu raz mala bývať. Ale odvtedy sa veľa 
zmenilo. Pribudli obchody, ihriská, tenisové kurty, zrekonštruovala sa krytá 
plaváreň. Stále sa niečo deje, opravuje, vylepšuje... A to je fajn. Okrem toho sa 
v Handlovej organizuje aj veľa rôznych kultúrnych podujatí pre deti i dospelých, čiže 
i po tejto stránke to v meste funguje. A keď už ide o to – do Prievidze to máme len 
20 km, takže je to „v pohode“ ☺. 
Teraz si na materskej dovolenke. Akú máš predstavu o pokračovaní 

tvojho života po jej skončení?  
Som na materskej dovolenke už štvrtý rok, ale vôbec mi to tak nepripadá. Akosi 

to všetko rýchlo letí. Možno aj preto, že úloha „maminy“ sa mi veľmi páči, hoci je 
niekedy náročná. Musím povedať, že materská dovolenka vôbec nie je dovolenka 
☺. Až teraz si naplno uvedomujem, že stať sa matkou je ten najúžasnejší dar od 
Pána Boha, aký môžeme my ženy dostať.  
Čo bude po materskej? Plánujem sa zaradiť do pracovného života späť na 

daňovom úrade a tešiť sa spolu s manželom Roderikom z úspechov našich ratolestí. 
Tak nám Pán Boh pomáhaj a vy ostatní držte palce! 

Petra Humajová 
Foto: archív Lenky Weissabelovej  
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BOŽÍ ŠAŠO 
(Z knihy brata Šavla) 

 
Ešte prednedávnom bol Karol Lovaš 

politickým reportérom a moderá-
torom Rádia Twist. Potom Boh vstúpil do 
jeho života natoľko, že sa rozhodol stať 
kňazom. Premonštrát s rehoľným menom 
Gottschalk dnes pôsobí na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku. Pod umeleckým 
menom brat Šavol píše básne a krátke 
zamyslenia. Provokuje ľudí, aby nezostali 
„zatvrdnutí“ vo svojom zabehnutom 
vnímaní viery, ktoré žijú. Boh im totiž 
ponúka nekonečne viac. 
 
 
 

1. 
Boh nepotrebuje naše modlitby, sväté omše, pôsty a sebazaprenia. Nič z toho 

nepotrebuje. Potrebujeme ich my, aby sme lepšie rozumeli svojmu Bohu a sebe 
navzájom. Majú z nás robiť nových a lepších ľudí. Majú nás naučiť dopriať druhým 
to, čo doprajeme sebe. Hriešnosť. Sme takí sebeckí, že si dokonca aj hriech chceme 
nechať len pre seba. Čím skôr pochopíme, že Cirkev je spoločenstvom hriešnikov, 
tým skôr bude pre nás život jednoduchší a znesiteľnejší.  
 

16. 
Náboženské vzdelanie priemerného kresťana sa končí 
v tretej triede, kedy sa pripravuje na prvé sväté prijímanie. 
Niektorí to dotiahnu až do deviatej triedy, kedy sa 
pripravujú na birmovku. No potom majú aj dvadsať 
a tridsať a päťdesiat a sedemdesiat, ale pri akejkoľvek 
svojej náboženskej reflexii sa vracajú do tretej alebo 
deviatej triedy základnej školy. Odtiaľ pochádza naše často 
detinské a infantilné prežívanie viery. Dokonale sa to 
prejavuje pri mariánskej úcte. Potrpíme si na najrôznejšie 
sadrové a umelohmotné sošky Matky Božej, naháňame sa 
po mariánskych zjaveniach, absolvujeme mariánsku 
turistiku v snahe po senzáciách. Pannu Máriu sme si 
postavili tak vysoko, že sami na ňu nedosiahneme. Jej 
veľkosť ale spočíva v niečom inom. V jej živote. Vo viere, 
ktorú mala v Boha aj vtedy, keď na ňu nemala najmenší  
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dôvod. Čím všetkým si v živote prešla? 
Anjel jej zvestoval, že počne a porodí 
z Ducha Svätého. Uverila mu. A verila, aj 
keď ju druhí, čo neuverili, považovali 
možno len za obyčajnú pobehlicu. Verila, 
aj keď mali jej Syna za pijana a žrúta, 
priateľa mýtnikov a hriešnikov a niektorí 
ho dokonca považovali za blázna. Ktorú 
matku by to nebolelo? A to jej povedali, že 
počne a porodí Božieho Syna. Nemala 
Mária tisíc dôvodov, aby sa vykašľala na 
Boha? Aby sa cítila byť ním oklamaná 
a podvedená? Neurobila to. Lebo mala 
vieru. Bez nej by nedokázala sprevádzať 
Ježiša na jeho krížovej ceste, vidieť ho 
trpieť, umrieť a vstať z mŕtvych. Kto 
pozná a číta Písmo, nemusí absolvovať 
ročne niekoľko mariánskych výletov na 
miesta, kde sa má zjavovať. Čo sa chceme 
od nej dozvedieť? Čo nové chceme počuť? 
Všetko už bolo povedané a zjavené 
Ježišom Kristom. Stačí len otvoriť Písmo. 
Ale to je ťažšie, ako si sadnúť do 
autobusu, zobrať do ruky ruženec a tváriť sa nábožensky uvedomelo a nesmierne 
zbožne.  
 

50. 
Keď som chodil spolu s bratmi pomáhať rehoľným sestrám do ústavu pre 

mentálne postihnutých, mal som problém dotýkať sa týchto ľudí, prejavovať im 
svoju lásku. Pri kúpaní som si vždy prvý mesiac navliekal gumené rukavice. 
Pracovali sme na tom najťažšom oddelení, na ktorom bolo umiestnených asi 
dvanásť pacientov. Väčšinou to boli idioti a debili. Jedného dňa ma veľmi rozčúlili, 
ja som na nich nakričal a sadol som si do kresla, zobral noviny a čítal. Chodili okolo 
mňa. Odrazu pristúpil ku mne vtedy asi dvadsaťročný Juraj. Bol to idiot, ktorý 
nerozprával, vydával len nezrozumiteľné pazvuky. Chytil ma za ruku a viedol 
tmavou chodbou až na jej koniec. Zastali sme pred miestnosťou. Otvoril dvere 
a vošli sme do vnútra. Stáli sme v kaplnke. Posadil ma, pohladil po ramene a odišiel. 
Zostal som sám so svojím Bohom. Zložil som si hlavu do dlaní a plakal. Facka, ktorú 
som v tej chvíli dostal od svojho Boha, bola z lásky. Vedel som to. Pochopil som, že 
keď nás chce Boh niečo naučiť, vystačí si aj s idiotom. To len my si myslíme, že učiť 
môžu iba múdri a vzdelaní.  
 

(Kniha vyšla vo vydavateľstve Cathedra v roku 2010.) 
Foto: http://ozene.zoznam.sk, www.plus7dni.sk 
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MAŇA V LUX-e A LUX V MANI 
 

Začalo sa to jednou úplne nenápadnou vecou. Rozhodli sme sa do via-
nočného čísla Mane spraviť rozhovor s organizátorom festivalu Verím Pa-
ne Jurajom Drobným, ktorý ma čo – to spoločné i s televíziou LUX. Netuši-
li sme, že bude chodiť po štúdiách, mávať naším rodinným časopisom 
v ruke a hovoriť: „Tých sem musíme dostať!“ (Tak nám to aspoň neskôr 
popísala moderátorka Helenka Ivoríková.). A v januári nám prišiel prvý 
(„pozývací“) mail... 
 

Pravdupovediac, nikdy nebolo mojou túžbou prezentovať sa v televízii ☺. Ale po 
prečítaní mailu ma zachvátil pocit mediálnej spolupatričnosti a povedala som si: 
„Keď ja mám šťastie na ľudí, ktorí sú ochotní so mnou v mediálnej oblasti spolupra-
covať, prečo by som to iným mala práve ja kaziť?“ A tak som odpísala: „Prídeme.“ 
 

Spoluhostia 
Bola som oslovená ako prvá. Mojou úlohou bolo zabezpečiť si jedného – dvoch 
spoluhostí, aby bola relácia pestrejšia a nesedela som tam celú hodinu sama ☺. 
A tak som začala oslovovať ľudí. Už ani neviem, koľko ich bolo. Maťka súhlasila ako 
prvá. Ako pravá dobrá sestra sa rozhodla nenechať ma v štichu ☺. Ďalej to však už 
bolo ťažšie. Niekoľko odmietnutí – a najtvrdší oriešok, ujo Milan, človek do tej relá-
cie úplne sa hodiaci, ale poriadne zaťatý. Ako ho presvedčiť? 
Situácie sa len dva dni pred odchodom chopila sesternica Lucka, ktorej účasť už 
bola sľúbená, ale nastali isté komplikácie v práci. „Ocino, musíš tam ísť, ja tam asi 
nestihnem dôjsť, nesmieš ich tam nechať samé!“ Citovým vydieraním dosiahla to, 
čo sa mne nijakovsky nedarilo. Ujo Milan odovzdane súhlasil ☺. 
 

Deň „D“ 
A nastal deň „D“, 29. marec 2011. Všetko sme mali perfektne zorganizované. Ja 
a ujo Milan sme sa počas doobedia postupne troma vlakmi presúvali do Bratislavy. 
Tam nás čakala Sisa, ktorá vôbec nie veľkomestské typy našich osobností bez prob-
lémov priviedla do Mlynskej doliny.  
Medzitým Maťka absolvovala nejaké prednášky a cvičenia v škole a odcestovala do 
Bratislavy autobusom z Brna . Na stanici ju vyzdvihla Lucka a tiež ju priviedla na 
miesto činu. 
 

Nakoniec štyria 
Scenár sme si dohodli len chvíľu pred reláciou. O čom sa asi bude hovoriť – a tak. 
Našou úlohou bolo hlavne počúvať, čo sa moderátorka pýta, aby sme náhodou ne-
rozprávali úplne odveci ☺. Stihli sme aj prehliadku priestorov televízie a drobnú 
úpravu pred zrkadlom.  
Blížilo sa pol šiestej. Usadili nás v štúdiu, prepudrovali, pripli mikrofóny. Malá obra-
zovka na boku odpočítavala minúty a sekundy, až začala bežať zvučka – a boli sme 
tam. Pozeralo sa na nás celé Slovensko ☺. Našťastie bolo štúdio také malé a útulné, 
že sme si to vôbec neuvedomovali. 
Nakoniec  s  nami  zostala  aj  Lucka,  takže na  gauči  sme  sa uvelebili my dve ako  
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zakladateľky časopisu a pri barovom pulte sa vystriedal ujo Milan s Maťkou. Slová 
nám z úst plynuli celkom plynulo ☺. Boli sme spokojní – až kým nenadišiel okamih, 
ktorý nám na chvíľu poriadne zdvihol adrenalín. 
 

Nešťastný kašeľ 
Práve som hovorila o rubrikách 
v časopise Maňa, keď sa naša 
milá moderátorka rozkašľala. Chy-
til ju taký nešťastný záchvat, že 
kašľala čoraz viac. „Čo teraz?“ 
plynulo mi počas rozprávania 
v mysli. Vysielalo sa naživo a bolo 
mi jasné, že redaktorka mi už ďal-
šiu otázku nepoloží.  
A tak som mlela jedno cez druhé 
a piate cez deviate. Veď hádam 
jej to prejde. Nevnímala som ani 
napäté pohľady okolosediacich, 
ani kamery, mikrofóny, nič. Len 
som kvákala ďalej a sledovala, čo 
sa deje s moderátorkou. Nakoniec 

sa to už aj mne zdalo pridlho. Skončila som, réžia reláciu prestrihla neplánovaným 
videoklipom, moderátorka sa mohla ísť slobodne „vykašľať“ a napiť – a pokračovalo 
sa ďalej ☺. Chvalabohu, už bez komplikácií. A s pochvalou za pohotovú „záchranu“. 
Keď som si neskôr reláciu pozrela z archívu, bola som prekvapená, ako dobre sa to 
všetko podarilo „zamaskovať“.  
 

Ušlo to ako voda 
Čas utekal rýchlo. Ani sme sa nenazdali a bol koniec. Ujo Milan, ktorý celú cestu 
lamentoval, čo tam bude hovoriť, zrazu zistil, že má na to, aby materiálom naplnil aj 
ďalších sedem relácií ☺. My sme boli rady, že to celkom vyšlo. Ešte sme sa odfotili 
a už nás čakala rýchla jazda na stanicu, pretože Maťka musela v malom časovom 
limite stihnúť autobus do Brna. 
Lucka zostala v Bratislave. My s ujom Milanom sme sa do Prievidze dostali krátko 
pred polnocou. Ujo Milan síce predpokladal, že nás na stanici bude vítať vyhrávajú-
ca Necpalanka ako tie najväčšie mediálne hviezdy ☺, ale okrem maminy a ocina 
tam nebol nik. Zato tí nás privítali, ako sa patrí ☺.  
 

A tak teraz týmto článok splácam dlh. Keď už Maňa bola v LUX-e, nech je aj LUX 
v Mani. Nech vidí, že ho máme radi ☺.  
 

Petra Humajová 
Foto: Karol Karlík 

 

(Reláciu si môžete pozrieť v archíve TV LUX  na webovej stránke www.tvlux.sk – 
relácia Doma je doma, 141. časť. Prípadne stačí ísť na našu stránku www.casopis-
mana.sk a kliknúť na nápis „Časopis Maňa v televízii LUX“.) 
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OSEMSMEROVKA 
 

Lord hovorí: „ James, choďte polievať trávnik!“ 
James: „Pane, ale veď prší!“ 
Lord: „ To ...(tajnička 6 5 2 6 písmen).“ 

AŇA, ARAGONIT, BÁBÄ, BANÁN, BAŇA, CEDUĽA, CENT, ČELENKA, ČISTOTNOSŤ, DAŇ, 
DEZINFEKCIA, DIFERENCIA, DYŇA, EKOLÓG, EMFÁZA, ENDEMIT, EPOCHA, EUFEMIZMUS, 
EVAKUOVAŤ, FÉN, FÓR, GARNIŽA, GAZDOVSTVO, GUĽA, GUĽOMET, GUMA(2x),  GUNÁR, 
HRABLE, HROZIENKO, HUMANISTA, CHRBTICA, INFARKT,  INKORPORÁCIA, IVANA, 
JAMAJKA, KANONIK, KOLÍSKA, KOZMONAUTIKA, KÓPIA, KÔŇ, KROK, LANGOŠ, LANOLÍN, 
LAZÁR, LEKNO, LIANA, LIMETKA, ĽUDOOP, MAKAČ, MALOPREDAJCA, MESIAC, 
METYLALKOHOL, MIKROSKOP, MORE, NÁDOBA, NEBO, ŇUFÁK, OHRIEVAREŇ, OCHOTNÍK, 
OLIVA, OROL, PAGAŠTAN, PALIVO, PAMAJORÁN, PAMÄŤ, PASTELKA, PELECH, PODTITUL, 
POLEMIKA, POTOK, PÔDA, RADAR, RADIKALIZMUS, REKONVALESCENCIA, REPA, REPKA, 
ROBOT, ROĽA, RÓBA, RUKA, RÚRA, SLIVKA, ŠALVIA, ŠAĽA, ŠAMPIONÁT, ŠARKAN, ŠKROB, 
ŠOŠOVKA, TÓN, TÔŇA, UFŇUKANEC, VÁBIDLO, VTIPKÁRKA (2x), VYŠETROVATEĽ, 
VÝŠKOMER, VYVOLENKYŇA, ZÁMOČNÍK, ZORNIČKA, ŽABA, ŽELEZNIČIAR, ŽOLDNIERSTVO 

Maťka Humajová 

T E M O Ľ U G A R N I Ž A Ň Y K N E L O V Y V

Ť K M A N U U B A Ň A R U P O Z Č O U V Y A T

Ä O R F Ľ E N O A B A F O Z Á A H H T T Š I I

M L Ú A Á O Á D A G Á K M M K O R R I S E C P

A Ó R V F Z R Á O K S O O A K H O I T R T K K

P G A Ó A N A N P O N Č M L M U Z E D E R E Á

Š A R K A N I A R A N E A O T M I V O I O F R

O Š A Ň Ô T M K U Í K L R P Á A E A P N V N K

Š K A D Í A I T K Í Y E T R N N N R Ô D A I A

O R Z L J M I Ó N T P N N E O I K E D L T Z O

V O Ó O V K P T E A B K E D I S O Ň A O E E A

K B R B A I O M E S I A C A P T E N Š Ž Ľ D I

A Á R S A CH A A K J A M A J M A G A Ľ U D E C

N I N K O R P O R Á C I A C A O Ľ U D O O P N

R A E U F E M I Z M U S E A Š A T I M E D N E

A K N A K R Á K P I T V U Z U F Ň U K A N E C

I T Á CH U H A D V Č A N O M N A T Š A G A P S

Č E N K R N I A I K É R G A Z D O V S T V O E

I M A A O B N S U F N L U K D I N Í L O N A L

N I B N B A T O L I E O M Ô O V L K O T O P A

Z L I Á O O V I Č I A R A Ň Á L I A N A A E V

E K B Á T A A K C V V O E B A K Í E K L Ž L N

L Ä D N Ť Ó A Ň I A N K I N O K B S I I A E O

E P O CH A I N L A Ň Y D A R C O P V K Z D CH K

Ž S V Ý Š K O M E R L E K N O I O E Á A K A E

Ť A K L E T S A P O L E M I K A A R R A D A R
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TAJNIČKA 
 

„Ľudia sa smejú na tom, čo je smiešne, alebo na tom, … (tajnička).“ Anton 
Pavlovič Čechov 

 
1.  8. mesiac v roku – chemický prvok so značkou N. 
2.  Zviera s dlhým krkom – najvodnatejšia slovenská rieka. 
3.  Doplňte názov obce: … u Brna – jednotka sily. 
4.  Štát, ktorého hlavným mestom je mesto Bern. 
5.  Španielský maliar, zakľadateľ kubizmu – ročné obdobie. 
6.  Zmenšený model Zeme – Kto stojí na čele katolíckej cirkvi? 
7.  Proces rozlúštenia značiek alebo neznámeho písma – spojka. 
8.  Nervová bunka – najväčší svetadiel. 
9.  Rastlinný alebo živočíšny kríženec – mesto, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr. 
10.  Teleso obiehajúce okolo Zeme – mužské meno, meniny má 10. marca. 

Maťka Humajová 

1.
4.

2.
13.

3.
14. 2.

4.
1.

5.
8.

6.
6.

7.
12.

8.
5. 9.

9.
7. 11.

10.
3. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.



16 MAŇA V LUX-e MAŇA 35 

AKO SME TV LUX NARÝCHLO LADILI... 
 

Utorok, 29. marca 2011, 17:15 hod.. 
 

Zvoní telefón. „Ahoj Kika, tu je Evka. Ako sa máte?“ Podozrivo 
nečakane sa ozvala Evka Humajová. Vedela som, že to nebude len 
tak. Veselosť v hlase však dávala tušiť, že sa nič vážne nestalo, 
skôr naopak, ide mi oznámiť niečo radostné, nečakané. Tak som 
ani neštylizovala dlhé odpovede na jej úvodnú otázku, lebo sama 
som bola zvedavá, čo sa mi tak nadšene chystá povedať.  
 
Akonáhle som jej dala priestor pri mojom nadýchnutí, jednou vetou mi 
vysypala, aby som si zapla TV LUX, o pol šiestej tam vraj bude Peťka 
a Lucia a budú hovoriť o Mani. Vraj to nemá nikomu hovoriť, tak mi teda 
volá.  
 
Samozrejme, že som bola zvedavá ešte na pár podrobností a už som aj 
hnala zapínať televízor. Ale čo to, naši nemali naladenú TV LUX. Čas bežal, 
pár minút do začiatku... Hovorím mamičke, čo sa má vysielať. Tá sa hneď 
pohodlne usadila (nehľadiac na vonku krákorajúce sliepky v očakávaní 
večere) a sledovala, kedy prepnem ten správny program.  
 
Prepínam, nič... Ladím, hľadám... Niekde to tu musí byť, veď nám „hore“ to 
ide. Keď som asi dvakrát prešla všetkými komerčnými, verejnoprávnymi, 
súkromnými, športovými i venezuelsko-brazílskymi kanálmi, zrazu sa na 66-
tom objavila TV LUX. Jednohlasne sme vykríkli: „Tu to je!“ Odľahlo nám, 
práve začínala znelka relácie DOMA JE DOMA. Stihli sme...  
 
Ale čo to? Formulár, či titulky ladenia nie a nie z obrazovky zmiznúť. 
Hovorím si, že pár sekúnd a je to preč...  Prešli hádam aj štyri páry sekúnd 
a písmená stále na obrazovke. Hm... čo s tým? Určite to treba uložiť. Ale 
ako? Na diaľkovom ovládaní žiadne tlačidlo na potvrdenie nebolo. Ťukla som 
teda na to, ktoré mi pripadalo najpravdepodobnejšie na tento úkon.  
 
Hrubá chyba! Program zmizol a ladenie po kanáloch mohlo znovu začať. 
Neuveriteľnou rýchlosťou som sa ich znovu snažila prebehnúť dokola, lebo 
späť bola cesta nemožná. Mamička už nedočkavo prelešťovala okuliare, keď 
som ja znovu našla východziu stanicu. „Už to radšej nechaj tak, veď to 
vidieť!“ bála sa môjho opätovného ukladania programu do pamäti.  
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Stihli sme to teda, ako sa 
vraví, LTT (len tak tak). 
Videli sme Peťku, Luciu, 
uja Milana a z Brna do 
štúdia pricestovala aj 
Maťka. Tak sme sa vžili 
do ich rozprávania, že 
nám vôbec nevadilo, že 
cez oči mali napísané 
MANUAL STORE, cez 
ústa SYSTEM EUROPE 
a na hrudi VHF 3...  
 
Rozprávanie bolo 
spontánne, zaujímavé, 

bezprostredné, bez obávaných breptov či zakoktaní, ako keby sme sedeli 
u nich na dvore. Vedeli sme presne, o čom hovoria, pretože máme to šťastie 
byť súčasťou ich rodiny v priečinku – PRIATELIA.      
 

Text a foto: Kvetka Ďurčová  
 

O TOM, AKÉ TO JE, KEĎ JE DOMA DOMA 
 

Sedím pri stole a pozerám na modrý náramok s nápisom „Verím 
Pane 2011“. Je už trochu dochrchvaný a rozmočený, ale stále drží. 
A ja premýšľam. Som už doma? Alebo ešte stále „doma“? Lebo 
Námestovo... To sa počas šiestich ročníkov festivalu Verím Pane, 
na ktorých som sa zúčastnila, veru tak trochu stalo mojím 
domovom. 
 
Festival Verím Pane usporadúva už 21 rokov jeden výškou i menom 
nenápadný, no duchom neprehliadnuteľný kňaz – Juraj Drobný. Obetavý, 
úprimný, večne v pohybe. Víta nás otcovským objatím a slovami: „A vy čo 
tu?“ Sprevádza ich úsmevom. A sme „doma“ ☺. 
 
Doma je doma 
Motto festivalu sa zvyklo meniť. Ešte keď sme do Námestova prišli po 
prvýkrát, nieslo sa duchu toho, že „aj keby bol svet hore nohami“, tak....  
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Potom sa však jednej dievčine podarilo vystihnúť atmosféru sloganom 
„Doma je doma.“ Bolo to také výstižné, že viac sa vymýšľať nemuselo.  

 
Nebolo to o nových 
kontaktoch 
Tento rok som na 
festivale po náročnom 
školskom roku 
i maľovaní a prerábaní 
doma zvolila „núdzový 
režim“. Vynechala som 
tvorivé dielne 
a sústredila sa skôr na 
hudbu a duchovno. A tak 
sa moje dni skladali 
z mozaiky drobností. 
Áno, tvorili ich aj kvalitné 

koncerty a múdre slová kázní, pravá rodinná „atmoška“ na svätých 
omšiach... Ale i dvaja malí šintri, ktorí počas adorácie vošli do kostola, bez 
problémov pokľakli do lavice a zotrvali pár minút v tichu, aby potom veselo 
bežali ďalej. Kňazi s úsmevom čakajúci na tých, ktorí sa chcú zmieriť 
s Pánom. Hlavný organizátor Juraj Drobný naháňajúci sa s malým bábom 
v amfiteátri. Deti vytrvalo tancujúce v neutíchajúcom daždi. Ľudia, ktorí 
nefrfľali, že opäť prší, ale vraveli: „Veď to ešte nie je také zlé.“  
 
Premočené tenisky 
Päť festivalových dní ubehlo rýchlo. Posledný koncertný večer ukončila 
skupina Credo piesňou Karla Kryla Děkuji. („Stvořil Bůh, stvořil Bůh 
ratolest, / bych mohl věnce vázat, / děkuji, děkuji za bolest, / jež učí mne se 
tázat...“) Bol to úžasný záver. Na Brehy, kde sme spali, sme si po vytrvalom 
večernom (a nočnom) daždi priniesli nielen premočené veci, vaky, tenisky. 
Bol to i silný pocit, že všetkým, čo sa deje, nás Boh miluje. A čomusi učí.  
 
Odstrihávam z ruky modrý papierový náramok. Je na ňom nápis Verím Pane 
2011. Festival už skončil. Ako napísala kamarátka vo svojom statuse na 
Facebooku, život ide ďalej. Ako som tam dopísala ja – áno, ale trochu inak. 
Veď po Verím Pane to inak ako inak ani veľmi nejde ☺. Ďakujeme za to, že 
sme opäť raz mohli byť „doma“! 
 

Petra Humajová  
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Z BLOGU JURAJA DROBNÉHO 
 

Prší 
Každý rok je to rovnaké. Čím viac sa blíži termín festivalu Verím Pane, tým častejšie 

sa vo mne vynára obava: čo ak bude pršať? Pre vysvetlenie, päť koncertných večerov 
festivalu sa odohráva v námestovskom amfiteátri pri Oravskej priehrade a hoci je pó-
dium prekryté, keď príde taký normálny oravský dážď, prší od prednej hrany strechy 
pódia až dozadu na bubeníka. Náhradný (krytý) priestor, kam by vošlo tých 2-3 tisíc 
divákov, v Námestove zatiaľ nie je. A tak sa každý rok modlievame i za pekné počasie. 
A každý rok prší ... 
Počas piatich júlových dní (21.-25.) prebiehal 20. ročník festivalu. Opäť sme sa modlili aj 

za pekné počasie a opäť pršalo. V piatok to ešte ušlo: padal jemný dážď a nefúkal vietor, 
technika na pódiu a aj muzikanti boli v suchu. A účastníci festivalu, tí niečo vydržia. 

Zato v nedeľu sme museli dianie v amfiteátri zrušiť a hlavný večerný program sme 
presunuli do Domu kultúry. Tých 380 miest na sedenie sa zaplnilo takmer okamžite. 
Dokonca aj tých, čo na sedenie neboli. Väčšina účastníkov sa však na záverečný prog-
ram festivalu nedostala. 

Počúvam rôzne názory po tom, ako nás Boh trestá ... ja si však myslím, že keď počas 
Verím Pane prší, to vôbec neznamená, že sme sa modlili zle, alebo že nás Boh nemá 
rád. Znamená to len, že - prší. 
 

(Verím Pane 2010) 
 Beránku, děkuji 

 

Mesiacom pred začiatkom to s festivalom Verím Pane vyzeralo všelijako. Prestavba 
nábrežia postupovala pomaly a amfiteáter na Oravskej priehrade ani zďaleka nepripo-
mínal miesto, kam by ste si chceli zájsť na koncert. Otázka, či budú stavebné práce 
dokončené načas, zostávala nezodpovedaná do poslednej chvíle (priestor pred pódiom 
vysýpali suchým betónom ešte v prvý deň festivalu). 

Keď počas záverečného koncertu na chvíľu utíchol dovtedy vytrvalý dážď a bratia 
Michelčíkovci s kapelou Credo začali spievať: „Stvořil Bůh ...“, rozplakal som sa. 

Už 21 rokov prichádzajú hudobníci na festival Verím Pane bez nároku na honorár 
(vposledných rokoch i bez náhrady cestovného). Za celý ten čas nemala dramaturgia 
žiadny problém naplniť programové bloky účinkujúcimi. Už 21 rokov si cestu naň na-
chádzajú - zo začiatku stovky, dnes - tisíce účastníkov. Už 21 rokov sa to všetko deje 
bez veľkých mediálnych kampaní a veľkých sponzorov, len s podporou nadšených ľudí, 
ochotných obetovať sa pre druhých. 

Keď Credo dohralo, zostal som na pódiu. Trochu som sa tam motal a sledoval to fas-
cinujúce hemženie sa technikov a dobrovoľníkov, „búrajúcich“ zvukovú aparatúru 
a osvetľovaciu techniku ... S vďačnosťou som myslel na všetkých tých úžasných ľudí, 
ktorých som vďaka festivalu spoznal a bolo mi nádherne. 
 

(Verím Pane 2011) 
Čítajte viac: http://jurajdrobny.blog.sme.sk (prípadne knižné vydanie výberu z blogu 
Juraja Drobného: Môže kňaz zaspať na vlastnej kázni?) 
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TISÍC A JEDNA VČELA...  
A INÉ VYNÁLEZY ŽIACKEJ MYSLE 

 
Nedávno som istého deviataka vyvolala odpovedať z dejepisu. Neučil 

sa, to mi bolo hneď od začiatku jasné. A tak som vytiahla záchrannú 
otázku typu: „Povedz mi názov jedného z najstarších slovenských 
filmov!“ „Jánošíka musí poznať každý,“ myslela som si pritom v duchu. 
Budúca nádej nášho národa, nazvime ho Alfonz, neisto prešľapuje z nohy 
na nohu a potom zahlási: „Pásla kone na betóne?“ „Niečo staršie!“ 
hovorím. „Alfonzovi“ sa zrazu rozžiaria oči a s radosťou skríkne: „Jáj!!! 
Už viem!!! Tisíc a jedna včela!“  

 

Žiacka vynaliezavosť nemá hraníc. Presviedčam sa o tom deň čo deň. A to nie je 
zle. Keby všetci mleli učivá naučené spredu dozadu i zozadu dopredu, bolo by to 
síce pre učiteľa potešenie, ale možno i pekná nuda. Takto je to síce niekedy smiech 
cez slzy... Ale predsa len smiech. Ako pri „Alfonzovi“. On však vôbec nie je jediný... 

 

Radšej niečo, ako nič 
Príkladov žiackej tvorivosti typu „radšej niečo ako nič“ som počas dvoch rokov 

učenia odhalila viac. Napríklad na hodinách slovenského jazyka. Istá deviatačka sa 
pri krátkej päťminútovke asi držala hesla, že čím komplikovanejšie, tým lepšie. 
Vzor dlaň potom definovala asi takto: 
„Podľa vzoru dlaň sa skloňujú neživotné podstatné mená zakončené na mäkkú 

spoluhlásku v jednotnom čísle a zvieracie podstatné mená zakončené v množnom 
rode na mäkkú spoluhlásku.“ 
Nemalo to síce ani hlavu, ani pätu – ale ona si bola istá úspechom ☺.  
Podobne dopadli na dejepise vývojové stupne človeka. Aj tu si žiaci radšej 

vymysleli aj nejaké nové, aby ich nebolo primálo, napr.: človek primitívny, človek 
rovný, človek vývojový. 

 

Niet nad názornosť 
Druhý typ žiackej vynaliezavosti sa prejavuje pri názornom vysvetľovaní. Niekedy 

deti totiž veľmi chcú, aby som videla, že tomu, čo sa učia, i rozumejú. 
A vysvetľujú. V istom zmysle správne, ale tak – po svojom. Nuž a dozvedám sa 
potom všeličo ☺: 
„Výmenný obchod je, že príde jeden ujo k druhému a vymenia si veci.“  
„Pravek je doba, v ktorej sme my nežili.“ 
„Pravek je doba, kedy ľudia nemali obchody, aby si mohli niečo kúpiť. Museli si 

to vypestovať alebo uloviť.“ 
„Pravek je stará doba, kedy ľudia ešte nemali elektrické nástroje a ani pomôcky 

pri varení.“ 
„Pravek je obdobie, kedy žili iní ľudia ako teraz my.“ 
„Mestu slúžili hradby na to, aby im tam nevošlo žiadne zviera.“ 

Kresťanstvo v Rímskej ríši: „Ľudia si museli kresliť rybičky do piesku, aby sa našli  
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kresťania a kresťania. Nemohli nahlas povedať, že sú kresťania.“  
„Milánsky edikt znamenal, že ten, kto nechcel uznávať Boha, tak nemusel, a ten, 

čo chcel, mohol.“ 
„Inštinkt je to, keď niekto niečo zdedil a vie, ako to použiť.“ 
„Kaprovi slúžia fúziky na to, aby vedel, kde má ísť a aby nenabúral do kameňa.“ 
„Ovad hovädzí je tučnejší hmyz, ktorý chodí pri ovce a dobytok.“ 
„Stromu slúžia korene na to, aby sa udržal v zemi, a aby mal ako piť vodu, čo 

naprší.“ 
„Rozprávka končí šťastne, napr. žili šťastne až do smrti. Balada končí smutno-

tragicky, napr. Janov otec v posteli zomrel.“ 
 

Keď neviem, vymyslím 
Niekedy sú to však žiacke tvrdenia úplné nezmysly...: 
„Železo sa vyrábalo tak, že kamene sa roztopili na tvar meča, sa to vybralo na 

chvíľku, sa dočkalo a sa to dalo do vody studenej.“ 
„Cechy boli pluhy, ktorými sa oralo.“ 
„Cechy bol štát, kde sa hovorilo po česky. Je väčší ako naša krajina.“ 
„Dve centrá národného hnutia na Slovensku sú Uhorsko a Rusko.“ 
„Novinky v doprave na Slovensku v 19. storočí: koľajnice ťahané koňmi.“ 
„Pyramídy sú veľké násypy z hrobov.“  
„Striedavé hospodárenie je, že sa ľudia striedajú pri sadení.“ 
„Pri striedavom hospodárení každý rok jeden riadok odpočíval.“  
„Rak sa pohybuje klepietkami, je obložený tvrdou hmotou.“ 
„Potápnik obrúbený - je to ako keby jašter.“ 
 

Aj „preklepy“ sa stávajú 
Vtipné žiacke odpovede vznikajú aj vynechaním slabiky, zámenou písmen či slov: 
„Satira je úštipný humor.“  
„Ľudovít Štúr bol baník, ktorý žil v 13. storočí pred Kristom.“ 
„Jeden z najväčších vynálezov 19. storočia boli regeneračné lúče.“ 
„Rímske vojsko sa delilo na légie. Bohatí išli vpredu ako jazdci a chudobní vzadu 

tvorili pešiu zónu.“ 
 

Originálne vysvetlenia 
Niekedy aj žiacke vysvetlenia nemajú chybu... 
„Statický opis je stručný opis, ktorý opíšeme presne.“ 
„Bostonské pitie čaju bola udalosť, ktorá sa zapísala do dejín ako bostonské pitie 

čaju.“ 
„Komár útočný sa volá útočný preto, lebo útočí hlavne v noci.“ 
 
Niekedy sú milé... 

Prečo sa náš letopočet nazýva kresťanský? 
Lebo ho stvoril Pán Boh. 

 
Z akých dvoch častí sa skladá múzeum? 
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Z prednej a zadnej.  
 
Na čo nám slúži rodokmeň? 
Na spoznávanie tých, čo už umreli. 

 
Podľa čoho rozdelil Thomsen dejiny praveku na jednotlivé obdobia? 
Podľa toho, že vynašiel svetlo a oddelil deň a noc. 

 
... a niekedy zas aj majú celkom pravdu ☺: 

Napíš aspoň dva rozdiely medzi rodinou v minulosti a teraz. 
Deti robili od štyroch rokov a teraz nerobia nič. 

 
Skús popísať, čo je to demokracia. 
Masové nepokoje. 

 
Úprimnosť nadovšetko 
To, čo si na žiakoch vážim, to je ich úprimnosť. Zvlášť tohtoroční deviataci v nej 

vynikali. Pri nich človek vždy vedel, na čom je ☺☺☺☺: 
Čo bola pragmatická sankcia?  
Kto to má vedieť. 

 
Ako panovníci osídľovali nehostinné časti Uhorska? 
Dávali im lehoty, či čo to a chleba, rožky, paštéky. 

 
Kto bol Anton Bernolák?  
Spisovateľ, výmyselník písma či čoho. 

 
Svedčia o tom aj úryvky z ich slohov –úvah na tému „Prečo sa nám nechce učiť“: 
„Učenie... Tak s tým v našej triede problém nie je. Kto sa nechce učiť, ten sa 

jednoducho neučí a kto chce, ten tiež nie, lebo sa to nedá kvôli tým, čo sa učiť 
nechcú.“ 
 “Učenie je veľmi ťažké. Nikdy nemá hranice.“ 
„Nevážime si asi nič. Ale aj tak podľa mňa učenie nie je tá najväčšia zábava. Aj 

sedieť v škole šesť hodín denne, to sa niekedy nedá vydržať. Aj písanie poznámok 
alebo nedajbože takýchto slohov, to je ešte horšie, lebo z toho bolí ruka.“ 
„Ale keby nebolo školy, boli by sme sprostí ako bakule.“ 
„Ono to nie je o tom, že sa nám nechce učiť, ale že sme leniví.“ 
„Šak keď na jeden deň sa musím učiť na štyri písomky, tak ma ide roztrhnúť. Na 

dve písomky sa naučím a na druhé dve si napíšem ťaháky.“  
 
Nuž... Učiť v dnešnej dobe nie je ľahké. Ani naučiť. Predsa len však pevne dúfam, 

že z mojich hodín si žiaci aspoň čo – to odniesli. Lebo ako vidíte, ja si z nich toho 
odnášam dosť ☺☺☺☺.  

Petra Humajová 
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AKO TO VYZERÁ U NÁS V TRIEDE  
(Zo slohových prác mojich žiakov) 

 
Ochorel som – nemusel som 
(Rozprávanie s použitím priamej reči) 
 
Minulý rok sme išli na koncoročný výlet do Bratislavy. Zažili 

sme plavbu loďou, výlet do Dinoparku, kde sme pozerali v malej 
kinosále 3D ukážku o dinosauroch. Mali sme rozchod v Auparku 
na hodinu. Po výlete som na druhý deň ochorel. 
„Zober si ešte dáždnik,“ vravela mama, „a dávaj si na seba 

pozor!“ Ale ja som si dáždnik nezobral, lebo som si myslel, že 
nebude pršať. Keď sme plávali na lodi, ja som otváral ústa 
a fúkal mi do nich dosť silný vietor, lebo mi to bolo príjemné. 
„Jáj, ten vetrík je príjemný,“ hovoril som. Potom v Dinoparku 
bolo chladno a začalo pršať. Bola mi zima, lebo mikinu som si nechal v autobuse. Kým 
som prišiel pod strechu, už som zmokol. Z Auparku sme išli hneď autobusom domov. 
Keď som prišiel domov, mamina sa ma opýtala: „Ako bolo?“ „Dobre,“ odpovedal som. 
„Sme už veľmi radi, že si sa vrátil,“ hovorili rodičia. Bol som veľmi unavený, tak som išiel 
spať. Rodičia si všimli, že trochu kašlem, tak sa ma opýtali: „Bolí ťa hrdlo?“ „Trochu,“ 
odvetil som. Ráno som sa zobudil a bolo mi zle, kašľal som, mal som horúčku a točila sa 
mi hlava. Ochorel som z toho výletu. Doktor povedal: „Máš zápal priedušiek.“ 
Keď som sa doliečil, povedal som: „Odteraz si budem dávať pozor na zdravie, budem 

sa teplo obliekať, neotvárať ústa na lodi, aby mi do nich nenafúkal vietor a brať si so 
sebou dáždnik.“ 

Tomáš Kubala, 6.A 
 

Príhoda z prestávky 
 
V stredu sme si vyrobili pestrofarebnú maličkú loptu 
z papiera. A rozmýšľali sme, čo si zahráme s mojimi 
kamarátmi. Nakoniec sme sa rozhodli pre vybíjanú a všetci 
sme sa náramne zabávali. Ale iba chvíľu, lebo začala ďalšia 
vyučovacia hodina – slovenský jazyk. Keď sa hodina 
slovenčiny skončila, tak sme pokračovali v hre. Ale prišla nás 
pozrieť naša zlatá pani učiteľka, ktorú máme všetci radi 
a povedala, aby sme prestali, lebo dačo rozbijeme. A tak 
nám ju zobrala. Ale my sme mali ešte jednu loptičku 
schovanú. 

Nikola Kulichová, 6.A 
 

Čo sa stalo cez prestávku 
(Rozprávanie s použitím priamej reči) 
 

Raz sme sa v škole dohodli, čo pôjdeme robiť cez prestávku. Už cez hodinu sme sa 
dohadovali, kto pôjde ako prvý na chodbu zobrať štuple. Nakoniec sme sa dohodli,  
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že keď zazvoní, pôjdeme všetci.  
Keď zazvonilo, všetci sme išli, ale chalani zo 7. triedy nám ich 

už zobrali a nám sa ušlo len zo päť. Keď sme už bežali do triedy, 
uvidela nás pani učiteľka. Štuple sme schovali, ale ona povedala: 
„Dajte mi ich!“ A tak sme jej ich dali, ale ďalšie sme mali 
schované. Cez angličtinu sme ich vytiahli a na konci hodiny sme 
si ich začali hádzať. Pani učiteľka prišla a zobrala nám všetky 
štuple, ktoré sme mali v triede. Nakoniec sme už nič nechceli 
robiť cez prestávku. Pani učiteľka triedna prišla do triedy, vedela, čo sa stalo 
a povedala nám: „Vyhoďte všetky štuple, ktoré tu máte!“ My sme jej na to 
odpovedali: „My už nemáme žiadne štuple!“ 
Prestávky sme vyriešili a išli sme sa učiť.  

Ondrej Pipíška, 6.A 
 

Hodina telesnej výchovy  
(Vety s použitím neplnovýznamových slovies) 
 

Na telesnej výchove začneme cvičiť najprv vždy rozcvičku, aby sme sa rozohriali. 
Potom nám pani učiteľka musí dať pokyny, že čo budeme po rozcvičke hrať alebo 
robiť. Najviac chcem hrať futbal, florbal, občas baseball, basketbal, vybíjanú 
a niekedy si chcem aj zabežať.  
Ale niekedy nechceme robiť alebo hrať to, čo povie pani učiteľka. Keď 

neposlúchame, pani učiteľka si začne vymýšľať rôzne štafety, bežanie na kondičku 
alebo rôzne hry na chodbe, aby sme si odmakali trest.  
Minulý týždeň sme museli cvičiť ako trest hry na stanoviskách. Z tých hier bol 

urobený kruh, že jeden žiak musel cvičiť na jednom stanovisku a mal za úlohu bežať 
za 30 sekúnd od jedného kužeľa k druhému, a ostatní boli na iných stanoviskách 
a museli napr. robiť brušáky, kliky, skákať na trampolíne a podobne. Všetci sme sa 
vystriedali, lebo sme sa presúvali od jedného stanoviska k druhému. Keď sme 
prestali cvičiť, tak sme všetci unavení odišli do tried.  
Minule, keď sme dlhší čas poslúchali, tak sme prvýkrát v tomto školskom roku 

mohli hrať baseball. Keď pani učiteľka, ktorá učí telesnú, chýba, tak nám ju 
zastupuje nejaká iná pani učiteľka, čiže môžeme hrať to, čo chceme. 

Tomáš Kubala, 6.A 
Laurika 
(Charakteristika) 
 

Laurika, moja spolužiačka, je moja najlepšia kamarátka. Je nižšia 
odo mňa, má pekné dlhé vlasy a chudú postavu. Je 
temperamentná, učí sa svedomito, aj keď niekedy vyrušuje na 
hodine. Má rada ľudí okolo seba a je kamarátska. Pomôže, keď 
treba, a neohovára. Nie je namyslená, škodoradostná a ani 
lakomá. Podelí sa s desiatou. Má rada zvieratká, hlavne psov. 
Doma pomáha mame, upratuje, učí sa variť a svedomito si plní 

všetky povinnosti aj voči rodičom, aj v škole. Mám ju veľmi rada. Viem, že sa na ňu 
môžem spoľahnúť. 

Alexandra Grolmusová, 6.A 
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RECEPTY 
Kakaové rezy s piškótami 
8 vajec, 30 dkg kryštálového cukru, 27 dkg hladkej 
múky špeciál, 5 dkg kakaa, ½  balíčka prášku do pečiva, 
asi ½ dcl vody. 
Žĺtky šľaháme s 2/3 cukru a vodou, kým sa cukor 
nerozpustí. Z bielkov šľaháme sneh, pridáme zvyšný cukor, 
zmiešame s vyšľahanými žĺtkami, pridáme preosiatu múku 
s práškom do pečiva a kakaom, znova premiešame. Masu 
rozdelíme na 2 plechy (ako na roládu) vyložené papierom a upečieme.  
Plnka: Z ½ l mlieka a 4 polievkových lyžíc hladkej múky uvaríme kašu. Kým trochu 
vychladne, vyšľaháme 25 dkg masla s 15 dkg preosiateho práškového cukru, 
spojíme s kašou, dobre vyšľaháme. Polovicu krému natrieme na vychladnutý plát, 
do krému ukladáme dlhé piškóty, ktoré máčame v studenej čiernej káve (môžeme 
ju prichutiť rumom), na piškóty natrieme druhú polovicu krému, prikryjeme druhým 
plátom, pokropíme ho rumom, tenučko potrieme zvyškom plnky a polejeme 
čokoládovou polevou (5 dkg stuženého tuku rozpustíme na miernom ohni, pridáme 
10 dkg polámanej čokolády na varenie, dohladka vymiešame, odložíme z ohňa, 
polejeme mierne teplou polevou). 

Rýchle rezy ku káve 
30 dkg polohrubej múky, 25 dkg práškového 
cukru, 4 polievkové lyžice kakaa, 1 prášok do 
pečiva, 1 vanilkový cukor, 10 dkg rozpusteného 
(nie horúceho) tuku „Hera“, 2 vajcia, 
7 polievkových lyžíc oleja, asi 2,5 dcl mlieka.  
Všetky sypké suroviny zmiešame vo vandlíku, 
pridáme olej, Heru, vajcia a mlieko (vajcia 
môžeme rozšľahať v mlieku), všetko spolu 

dohladka vymiešame, vylejeme na pripravený vymastený a vysypaný plech, 
pečieme pri teplote 170 asi 15 minút (nevysušíme). Pre zmenu môžeme do cesta 
pridať orechy alebo kokosovú múčku. Vychladnuté pokrájame a pocukríme, alebo 
ozdobíme šľahačkou. 
 

Chlebové placky 
30 dkg hladkej múky, 1 dcl mlieka, 1 dcl vody, 1 dkg 
droždia, 3 polievkové lyžice oleja, asi 1 rovnú čajovú 
lyžičku soli. 
Spracujeme cesto s kváskom, necháme vykysnúť, 
rozdelíme na tri bochníky, dáme ich na vymastený 
plech, roztlačíme na placky, pečieme v dobre vyhriatej 
rúre do ružova, upečené hneď pomastíme a potrieme cesnakom. 

 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová 
Foto: Martinka Humajová 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU... TROCHU INAK 
 
Archív nášho časopisu nie je nekonečný. Príbehy v ňom nasledujúce sú 
už príliš „súčasné“ na to, aby sa človeku pripomenuli kdesi zo závetria 
ľudskej mysle, prípadne ho pobavili. Rozhodla som sa preto viesť ďalej 
túto rubriku trochu inak a uverejňovať v nej staré slohové práce, 
prípadne iné, ešte nezverejnené výtvory. Zatiaľ len svoje. Ale pevne 
dúfam, že sa pohrabete vo svojich osobných archívoch a prispejete do nej 
i vy! Želám príjemné čítanie! 

 

V našej triede 
 

Do školy nosím v aktovke zošity, učebnice a peračník. Na desiatu 
jedávam hrušky, jablká, broskyne a iné ovocie. Na telesnú výchovu 
potrebujem trenírky, tričko, cvičky a ponožky. 

 (2. ročník ZŠ) 
 

V divadle 
 
V divadle sa správam pokojne. Prídem vždy načas. Sedím disciplinovane na svojom 
mieste. Sledujem s napätím dej. Pri odchode sa nestrkám do šatne. 
 

 (2. ročník ZŠ) 
 

O starom medveďovi 
(Rozprávka) 
 
Bol raz jeden les a v tom lese bolo veľmi veľa zvierat. Boli k sebe priateľské 
a dobré. A to všetko vďaka starému medveďovi. Chcete vedieť, prečo? Tak veľkí 
čítajte a malí počúvajte. 
Tento les bol najhorší na celom okolí. Zvieratá každú každučkú noc chodili loviť 
k ľuďom do ich dvorov. Ulovili, čo sa dalo. Ale jedného dňa sa k nim prisťahoval 
medveď. Bol už starý, ale mocný. Keď videl, ako zvieratá kradnú, prišlo mu ľudí 
ľúto. Preto povedal kráľovi zvierat levovi: „Milý lev, kráľ všetkých zvierat, je mi ľúto 
ľudí, nemajú čo jesť, keď im dravé zvieratá kradnú, čo sa dá. Preto ťa prosím, ó, 
mocný vládca, vydaj rozkaz, aby dravé zvieratá jedli len myši a žaby.“ Lev povedal: 
„Veru som už o tom rozmýšľal. Preto bude tvoja prosba splnená.“ 
Spokojný medveď odišiel so svojho brlohu. A odvtedy zvieratá tancovali v kruhoch 
okolo ohňa a robili veselie za veselím. A kto neverí, nech sa ide pozrieť.  
 

 (3. ročník ZŠ) 
 

Pyšný brontosaurus 
(Rozprávka) 
 
Voľakedy bol brontosaurus malý, menší ako myš. Bol preto veľmi smutný.  
Jedného dňa sa kráľ zvierat lev ženil a kráľovná levica povedala: „Všetkým  
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zvieratám splním akékoľvek želanie, čo by bolo aj nesplniteľné!“ Hneď prvý prišiel 
malý brontosaurus a želal si: „Najmilostivejšia kráľovná, vravela si, že vyplníš 
akékoľvek želanie. Nuž ja si želám, aby som bol veľký, väčší než ostatné zvieratá.“  
Kráľovná ho zaviedla k dvornej čarodejnici Líške – Pýške. Tá ho dala na čarodejnú 
stolicu a povedala: „Sadni si na čarodejnú stolicu a povedz svoje želanie.“ 
Brontosaurus vyslovil svoje želanie a hneď namiesto malého brontosaura bol tam 
dvadsaťmetrový brontosaurus.  
Brontosaurus sa poďakoval a s veľkým hrmotom odišiel. 
No čoskoro, keď videl, ako sa ho iné zvieratá boja, veľmi 
spyšnel. Rozhodol sa, že kráľa a kráľovnú zabije. Vyrútil 
sa na ich palác. Kráľovná, keď zbadala, že sa na nich 
vyrútil, zakričala: „Nech žiješ 10 000 rokov a potom nech 
vyhynieš! My tebe dobre, ty nám zle!“ 
A tak žil brontosaurus 10 000 rokov a potom vyhynul. 
 

 (3. ročník ZŠ) 
 

Múdry orol 
 

Raz, strašne dávno – pradávno, kamarátil sa kráľ zvierat lev s kráľom vtákov orlom. 
Boli veselí, chodili k sebe často na návštevy. Ale jedného dňa, keď bol kráľ vtákov 
na návšteve, strhla sa medzi levom a orlom veľká hádka a vypovedali si vojnu. 
Najprv si museli vyvoliť veliteľov. Vlk leva darmo presviedčal, že keď bude mať 
vztýčený chvost, bude dobre. Lev povedal: „Líška bude na to lepšia. Má červený 
chvost, bude ho lepšie vidieť ako vlkov sivý.“ 
Orol poslal komára na výzvedy, aby vedel, koho si vyvolia zvieratá za veliteľa. 
Komár ukrytý pod listom všetko počul. Oznámil to a vtáky si vyvolili za veliteľa 
múdreho orla, najmladšieho zo všetkých kráľových synov. 
Na druhý deň sa všetci stretli na lúke, ako sa dohodli. Začal sa neľútostný boj. 
Zvieratá boli silnejšie a odháňali vtáky preč. Vtáky vysoko vzlietli a radili sa, čo 
robiť. Vtom orol, ich veliteľ, povedal: „Mám návrh. Povedzme zvieratám, že 
pokračujeme zajtra. Zatiaľ niečo vymyslím.“ 
Vtáky súhlasili. Aj zvieratá súhlasili, lebo potrebovali oddych. Na druhý deň zavolal 
orol svojho otca a leva. Zapálil veľkú vatru a povedal: „Dívajte sa do očí. Lev môjmu 
otcovi a otec levovi.“  
O chvíľu bol medzi nimi taký mier, že vojnu skončili. Múdry orol sa stal orlím kráľom 
a kraľuje až dodnes múdro a spravodlivo.  
 

(3. ročník ZŠ) 
Pripravila: Petra Humajová 
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- Dnes ráno u nás sused zvonil o 
2:30 hod.!!! No pochopíte to??? O 
pol tretej ráno!!! Našťastie som ešte 
nespal, pretože som trénoval na 
bubnoch... 

Rozprávajú sa Maďar, Rus a Slovák. 
Maďar hovorí: 
- My dokážeme v Maďarsku vyrobiť 
takú vec , že ňou vidíme až na 
kamienok mesiaca .  
- A ako to voláte ? 
- Vesmírohľad! 
Rus hovorí: 
- To je nič, my vieme vyrobiť takú 
vec, že vidíme až na dno oceána!  
- A ako to voláte?  
- Oceánohľad ! 
Slovák hovorí: 
- No to je nič, my vieme vymyslieť 
takú vec, že s ňou vidíme cez stenu!  
- Wau, a ako to voláte? 
- Okno.  

Rodičia majú dve deti - pesimistu a 
optimistu. Na narodeniny chcú 
rodičia deti vyskúšať. Pesimistovi 
vykúpia obchod s hračkami a  
optimistovi dovezú do izby fúru 
konského hnoja.  
Z izby pesimistu sa ozýva plač: 
- Toľko darčekov, všetci mi budú 
závidieť, hračky sa budú kaziť a 
bateriek koľko ide do nich! 
Z izby optimistu sa ozýva smiech:  
- Toľko hnoja, tu musí byť niekde aj 
koník! 

Čo je to maximálna vytrvalosť? 
Čakať, kým na teba volské oko 
žmurkne. 

- Moja žena má vždy posledné slovo. 
Aj ozvena v jaskyni to po hodine 
vzdala. 

Babke ukradli bicykel. Okoloidúci sa 
pýta:  
- A volali ste políciu?  
- Volala.  
- A čo vám povedali?  
- Že oni to neboli... 

Na vojne príde veliteľ pred svojich 
vojakov a pýta sa ich:  
- Vie tu z vás niekto hrať na heligón?  
Prihlásili sa štyria. A veliteľ na to:  
- Výborne, nafúkate člny. 

Na Zemi začali vymierať slony. 
Najvyspelejšie štáty sveta sa 
rozhodli, že ich vedci musia 
vypracovať nejaké vedecké 
publikácie o slonoch, aby sa na nich 
nezabudlo.  
Samozrejme, ako prví vypracovali 
svoju prácu Američania. Bolo to 
jednozväzkové dielo, ktorého názov 
bol Slon. 
Hneď po nich zverejnili svoju prácu 
sovietski vedci. Bolo to trojzväzkové 
dielo, názov prvého zväzku bol Slon 
za cárizmu, druhý zväzok sa volal 
Slon za komunizmu a tretie dielo sa 
volalo Slon a Lenin. 
A nakoniec ako tretí vydali vedeckú 
publikáciu československí vedci. Bolo 
to rozsiahle päťzväzkové dielo. Prvé 
tri zväzky boli ruské preklady, názov 
štvrtého zväzku bol Sovietsky slon, 
náš vzor a piaty zväzok sa volal Slon, 

 


