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NOVINKY Z RODINKY 
Začiatkom leta otvoril Martin Šutinský 

v Nitrianskom Rudne predajňu Záhradný 
nábytok. Ponúka v nej detské ihriská, hojdačky, 
keramiku, mostíky, záhradné sedenie a iné veci, 
ktoré ocení každý milovník relaxu v záhrade. 

V júli udelil rektor Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach Alexandrovi Bohóovi výročnú cenu 
rektora za výborné výsledky reprezentujúce 
univerzitu. Alexander bol takto odmenený za 
svoju prácu počas piateho ročníka štúdia 
medicíny. 

Prvé dva augustové týždne strávila Lucia 
Petrášová s priateľom Tomášom Horváthom 
a jeho rodinou a známymi na dovolenke 
v Bulharsku. Šestnásťčlenná skupina strávila pri 
mori príjemné chvíle aj vďaka organizačným 
schopnostiam Lucie a Tomáša, ktorí 
zabezpečovali všetko od leteniek až po 
ubytovanie.  

6. augusta sa 
Petrášovci, Mečia-
rovci, Humajovci 
a celá rodinná 
pospolitosť vydali 
na jubilejný 
dvadsiaty rodinný 
výlet. Najskôr 
splavovali na 
pltiach rieku Váh, 
potom sa vrátili na 
miesto úplne 
prvého rodinného 
výletu – do 
Jánošíkových dier 
a Terchovej.  

13. augusta sa v Prievidzi uskutočnila tradičná 
mariánska púť. V sobotnom mládežníckom 
programe si v predstavení Jeden deň zahrala 
i Martina Humajová. Na druhý deň prijal  

SLOVO NA ÚVOD... 
„Hlavne nič neoča-
kávajte,“ povedal 
nám na úvod du-
chovnej obnovy 
brat Šavol. 
„Očakávanie plodí 
sklamanie a skla–
 mania je plný svet.“ 
Zamyslela som sa 

nad jeho slovami. Naozaj je múd-
re „neočakávať“? A kde je potom 
nádej? Už nemáme dúfať, že prí-
de čosi lepšie? 
Čítala som so siedmakmi na ho-

dine literatúry poviedku Do konca 
od Jozefa Gregora Tajovského. 
Dielo napísané na prelome 19. 
a 20. storočia, písané pre nich už 
archaickou slovenčinou. Autor 
rozprával o svojom starom otcovi 
– aký bol, čo na ňom obdivoval, 
ako žil a nakoniec i umrel.  
Nemala som od tej hodiny žiadne 

očakávania. A ak aj nejaké hej, 
určite nie pozitívne. „Zase budú 
frflať, že ničomu nerozumejú 
a načo to čítame..., “ myslela som 
si v duchu. 
Keď s čítaním nahlas skončil po-

sledný žiak, v triede sa na pár 
sekúnd rozľahlo hlboké ticho. 
A potom som začula slová: „Pani 
učiteľka, toto bolo veľmi pekné!“ 
„Áno, áno,“ ozývalo sa zo všet-
kých strán. A ja som asi aj zabud-
la zavrieť ústa od údivu ☺.  
Neočakávať veľa je niekedy na-

ozaj múdre ☺. No žiť bez nádeje 
nemožné. Dúfať musíme vždy. 
Napríklad aj v to, že táto Maňa sa 
opäť raz bude dať čítať ☺. Prí-
jemné chvíle pri listovaní v nej 
Vám aj počas týchto Vianoc želá  

Petra Humajová   
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pozvanie do Prievidze Miro Šmilňák, ktorý si pripravil koncert pre deti. Po ňom už 
farníkom čas spríjemňovala hudobná skupina Necpalanka.  

V auguste zorganizoval Martin Chudý spolu s niekoľkými spolužiakmi 
z Gymnázia V. B. Nedožerského v Centre voľného času v Prievidzi víkendový 
pobyt pre deti do 13 rokov. Finančne mal toto podujatie zabezpečené 
prostredníctvom eurofondov čerpaných v rámci projektu Komprax.  

Okrem organizačných skúseností získaval Martin v tento mesiac i praktické, keď 
brigádoval na hudobných festivaloch v Terchovej, Duchonke, v Ružinovej, 
v Námestove a v Poprade.  

20. augusta si súrodenci Humajovci urobili spolu s Martinovou priateľkou Ivanou 
Oravcovou malý výlet. Navštívili počas 
neho Oravský hrad.  

V auguste sa Petra Humajová pod 
vedením pátra Jána Hríba, Sch. P., 
zúčastnila viacerých turistických 
výstupov. 22. augusta to bola 
celodenná túra, ktorá viedla z Blatnice 
cez Krížnu až na Staré Hory, 29. augusta 
už menej náročná túra na Buchlov.  

Peter Chudý st. sa počas leta  rozhodol 
pustiť do úprav domu a úplne sám 
zrekonštruoval obývačku Božky 
Humajovej. Výsledkom jeho práce 

(s ktorou, mimochodom, boli všetci obyvatelia domu veľmi spokojní) bolo nové 
elektrické vedenie a omietka, vymaľovaná izba a drevená podlaha.  

Od 25. do 28. augusta sa Petra Humajová zúčastnila Letného žurnalistického 
seminára. V Ružomberku ho každoročne organizuje Spoločenstvo katolíckych 
žurnalistov Network Slovakia. Petra tentoraz pracovala v sekcii tvorivé písanie pod 
vedením spisovateľa Daniela Heviera.  

28. augusta sa Lucia Petrášová s priateľom Tomášom Horváthom, Roderik 
Weissabel st. a Milan Petráš zúčastnili leteckých dní SIAF (Slovak International Air 
Fest) vo Zvolene. Prezreli si vystavené lietadlá a užili si i príjemné chvíle pri 
pozorovaní leteckej show.  

29. augusta oslávila Vanesska Weissabelová 4. narodeniny a 13. septembra 
Roderik Weissabel ml. svoj 1. rok života. Na spoločnej hostine sa zišla celá blízka 
rodina. Nechýbala výzdoba z balónikov a torta.  

Silvia Petrášová začala v tento akademický rok študovať a pracovať na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ako interná doktorandka. Venuje sa 
oblasti obnovy pamiatok. 
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V septembri pripravila Helenka 
Mečiarová vo svojej záhradke výstavu 
tekvičiek. Okoloidúci mohli obdivovať 
nielen pestrofarebné plody jej 
záhradkárskej práce, ale aj dvoch 
„lenivých“ – postavičky ležiace na 
zemi, vyrobené taktiež z tekvíc.  

19. septembra pribudol do našej 
rodiny nový prírastok. Syn Gabriel sa 
narodil Stanke Mečiarovej a Davidovi 

Zaninimu v ďalekom Taliansku. V novembri tam na krstiny odcestovali už 
niekoľkonásobní starí rodičia Lydka a Stano Mečiarovci.  

1. október bol dňom svadieb. Martin Humaj sa stal svedkom na svadbe svojho 
kamaráta Romana Píša, ktorý sa ženil s Erikou Lackovou. Petra Humajová a Silvia 
Petrášová zas vypomáhali spevom na svadbe člena niekdajšieho spoločenstva 
mládeže v kostole piaristov (Trosky) Peťa Schmidta s Martinou Hrabovskou. 

2. októbra sa Maťka Humajová presunula zo svojho študijného mesta – Brna – 
do miesta pobytu Ivetky Floriánovej s rodinou, Újezdu u Brna. Spolu 
s Dominikom, Marekom a ich rodičmi tu strávila krásny jesenný deň. Dokonca 
stihli i výlet do Slavkova, niekdajšieho dejiska veľkej bitky s Napoleonom.  

3. októbra sa po viac ako troch mesiacoch vrátil Peter Chudý ml. z Ameriky. 
Pracoval v meste Ocean City v štáte Maryland na východnom pobreží ako 
brigádnik v bufete rýchleho občerstvenia Subway, v reštaurácii, ale aj pri stavbe 
kovových konštrukcií na športové podujatia. Okrem nových skúseností si 
z Ameriky priniesol i zdokonalenie svojich jazykových schopností.  

10. októbra Veronika Šutinská obhajobou 
dizertačnej práce na tému Príprava 
a použitie katalyzátorov na báze komplexu 
prechodných kovov pre výrobu 
polyéterpolyolov ukončila tretí stupeň 
vysokoškolského vzdelávania a získala titul 
PhD.. 
V piatok 14. októbra sa Petra Humajová 
spo lu so  svo jou ko legyňou S i l v iou 
Pipíškovou vybrala na dejepisno-literárnu 
exkurziu so žiakmi siedmeho ročníka ZŠ 
Koš. Najskôr navštívili Oravský hrad, potom 
Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíne a nechýbal ani rodný  
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dom Martina Kukučína v Jasenovej. Záverečnú bodku celodenného podujatia 
tvorili nákupy v obchodnom centre Tulip v Martine. 

22. októbra hrala Necpalanka pred domov mladej nevesty, rodinnej priateľky 
Kristínky Ďurčovej. Vydávala sa za Ľubomíra Pavelku.  

Kým Pavelkovci do manželstva len vstupovali, Mičkyovci si pripomínali jeho 50. 
výročie. Zlatá svadobná hostina sa konala v reštaurácii U Floriána na Žabníku 
a Necpalanka nechýbala ani tam.  

V novembri bol Alexander Bohó ocenený Univerzitou Palackého v Olomouci 
tretím miestom v sekcii klinických odborov v rámci konferencie Študentskej 
vedeckej odbornej činnosti lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky. 
V tento istý mesiac ponúkol odbornej verejnosti v maďarskom meste Miškolc 
prednášku v anglickom jazyku, ktorá sa týkala jeho úspešnej práce s názvom 
Korelácia autofluorescencie krvného séra s biochemickými markermi akútnej 
ischémie myokardu. 

V novembri pribudol do našej rodiny nový šofér. Autoškolu úspešným 
zvládnutím skúšok totiž tri dni po oslave svojich 18. narodenín (tie oslávil 4.11.) 
ukončil Martin Chudý. Jeho brat Peter začal v tento mesiac popri škole pracovať 
v jednej z bratislavských advokátskych kancelárií. 

Od 17. do 20. novembra sa Petra Humajová zúčastnila duchovnej obnovy 
s bratom Šavlom, premonštrátskym kňazom, niekdajším novinárom Karolom 
Lovašom. Podujatie organizovalo Spoločenstvo katolíckych žurnalistov Network 
Slovakia v Dolnom Smokovci. Okrem prednášok a duchovného programu 
absolvovali účastníci tohto podujatia aj výlet na Popradské pleso.  

V posledný novembrový víkend navštívila Božka Humajová vzdialenú rodinu 
v Mariánke. Pred odchodom nezabudla na tomto pútnickom mieste zapáliť 
sviečku a pomodliť sa v miestnom kostole.  

8. decembra oslávil Peter Petráš st. svoje 85. narodeniny. Okolo rodinného 
stola sa pri tejto príležitosti postupne zišli jeho deti, vnúčatá, pravnúčatá i brat 
Kamil s manželkou.  

V decembri platilo o našej rodine, že „všetky cesty vedú do Brna“. Okrem 
študentky Maťky Humajovej a už trvalo v blízkosti Brna bývajúcich Floriánovcov 
tam totiž smerovali  v prvý decembrový víkend aj kroky Helenky, Tomáša 
a Zuzky Mečiarovcov, ktorí išli k Ivetke, Zdenkovi, Dominikovi a Marekovi na 
krátku návštevu. 16. decembra sa do Brna vybral i Martin Humaj s priateľkou 
Ivanou Oravcovou. Spolu sa zúčastnili vystúpenia francúzskeho DJ Davida 
Guettu.  

Pripravila: Petra Humajová 

Foto: archív rodiny Humajovej 
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ŠŤASTIE BOLO I TAM, ODKIAĽ SOM ODIŠIEL 
 

Pochádza z Trnavy. Už ako mladý sa vrhol do víru sveta, aby sa následne 
utiahol do samoty. Niekdajší novinár Karol Lovaš (35), dnes kňaz v reholi 
premonštrátov, momentálne hľadá svoje šťastie v juhočeskom Božejove, 
kde pôsobí ako správca farnosti. 

 
Karol Lovaš, Gottschalk, brat Šavol. 

Novinár, rehoľník, spisovateľ. Tri 
mená, tri profesie, jeden človek. Je 
niektorá z nich vo vás dominantná? 

Áno. Kňaz. Snažím sa ho vnášať do 
všetkých troch oblastí, ktoré ste spomenuli.  

Počas omší africkej komunity vo Viedni 
som si uvedomil, že muž – kňaz, ktorý v tej 
chvíli stojí pred africkými veriacimi, je pre 
nich nielen kňazom, ale aj psychológom 
a Billom Cosbym zároveň.  

Ježiš prišiel, aby nám ukázal cestu domov 
a aby nám pomáhal žiť náš vlastný život. 
Dnešný človek nepotrebuje Cirkev na to, 
aby mu hovorila, čo je dobré a čo je zlé, čo 
je hriech a čo hriech nie je. To dobre vie 
každý z nás aj sám. Stačí nám na to 
svedomie a prirodzený morálny zákon v nás. 
Dôvodom, pre ktorý Cirkev potrebujeme, je 
skutočnosť, že nám pomáha vysporiadať sa so závermi svedomia. Pomáha nám 
spracúvať náš hriech. V tomto smere sa Cirkev javí ako neskutočne dôležitá súčasť 
života.  

Ak ju (a podobne i kňazov) mnohí ľudia vnímajú ako nepotrebnú, je to len preto, 
že ju ako nepotrebnú svetu predkladáme my sami. 

Kým bol Karol Lovaš ako dieťa? 
Určite dieťaťom. No zároveň dieťaťom, ktoré chcelo rýchlo dospieť – čo sa mu aj 

podarilo. 
Nedávno mi kamarát hovoril o svojom rozhovore s malou neterou. Pýtal sa jej: 

„Ako sa na teba pozerá Boh? Čo si o tebe myslí?“ Malé dievčatko iba pokrčilo 
ramenami. No po chvíli sa usmialo: „Boh si o mne myslí, že som jeho anjelik.“  

Potešilo ma, že kamarát túto otázku nepoložil mne.  
Vyrástol som. No kvôli tej pravde by som rád bol opäť dieťaťom. 
Ako devätnásťročný ste zaklopali na dvere Rádia Twist a dostali ste 

šancu začať sa profesionálne venovať žurnalistike. Čím vás lákala práve 
novinárčina? 
Túžil som byť v centre diania. Tam, kde iní nie sú. Podarilo sa mi to. Daň za to  
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však bola príliš vysoká. Šťastný človek, ktorý nemá veľa informácií. Veľa vecí ho 
potom netrápi. 

Do Bratislavy som odišiel ešte počas stredoškolského obdobia. Takže som nielenže 
nemal 19, ale tuším ani 18 rokov, keď som zaklopal na dvere Rádia Twist 
a povedal: „Dobrý deň, som Karol Lovaš a chcem tu pracovať.“ Ono to bolo zrejme 
tak neštandardné, že som ich zaujal a dali mi šancu. Vtedy som si po prvýkrát 
uvedomil, že šanca je jedna z najdôležitejších vecí v živote.  

Potom som ich dostal ešte niekoľko, ale toto bola prvá. Preto sa na ňu nezabúda. 
Podobne ako na prvú lásku.  

Keď som prišiel do rádia, museli ma najprv vyskúšať. Dali mi do rúk diktafón 
a mal som sa vrátiť s nejakou reportážou. Pamätám si, že na druhý deň som šiel do 
školy a na sídlisku Družba v Trnave som uvidel cirkus. To bola moja prvá reportáž 
v Rádiu Twist. 

Neskôr som sa venoval politike, takže pri tom “cirkuse” som ešte na niekoľko 
rokov zostal. 

Prácu novinára si laická verejnosť dokáže predstaviť. Vy ste však 
pôsobili aj ako vojnový korešpondent v Juhoslávii v roku 1999. Čo to 
znamenalo v praxi? 

Jednou z najdôležitejších vecí v mojom živote je sloboda. Tá sa zvyčajne prejavuje 
holým zadkom a vztýčenou hlavou. Ako tak ideme životom, naša hlava nám pomaly 
klesá a holý zadok vymieňame za najrôznejšie pôžitky a dobrá. Ja mám zatiaľ oboje 
a teší ma to. Aj keď taký život nie je vôbec ľahký. A potom mám svoje sny, ktoré 
snívam - a občas sa i splnia. Tak to bolo aj s vojnou v Juhoslávii.  

Bol som práve v parlamente, keď som v rádiu začul správu, že sa v Juhoslávii 
začala vojna. Chcel som byť pri tom, ale keďže som hlúpy a neviem žiadny jazyk, 
potreboval som zohnať niekoho, kto by vedel po anglicky. A tak som hľadal a pátral 
až dovtedy, kým som nenaplnil celé auto. Muselo nás byť päť, aby sme boli schopní 
poskladať nejakú anglickú vetu. To svedčí o vedomostnej úrovni novinárov, ktorá sa 
odvtedy asi veľmi nezmenila.  

Najprv som pôsobil v Belehrade a potom istý čas v Kosove. Tam som po prvý raz 
v živote pochopil, čo je strach.  

Raz sme uprostred dňa zastavili pred nejakou budovou, pretože kolega Roman 
Šantúr z ČTK potreboval nájsť signál. Ostatní sme zostali sedieť v aute. Zrazu nás 
z neho vytiahli ozbrojení civilisti. Ruky za hlavu, hlaveň samopalu na zátylok. A to sa 
stalo za bieleho dňa!  

Neďaleko na zastávke stáli ľudia a kričali: „Špióni, špióni, zabite ich!“ Civilisti volali 
späť: „A čo si myslíte, že ideme urobiť?“ Bolo to hrozné! V duchu nás hriala malá 
nádej, že Roman, ktorý šiel hľadať signál, objaví prázdne auto a zavolá pomoc.  

Šli sme teda za roh a tam sme zbadali veľký nápis „Milícia.“ Hovoríme si, že to 
teda nebudú nejakí hrdlorezi, ale polícia. Tá nás predsa nemôže len tak zabiť, aj 
keď je vojna! Vošli sme dovnútra. Tam stál nahý Roman - po prehliadke, ktorá 
čakala aj nás. 

Toto všetko sa udialo v čase, keď Američania zhadzovali bombové navádzače 
a Juhoslávia bola plná skutočných špiónov, za ktorých sme boli pokladaní aj my.  
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Z tejto zložitej situácie, trvajúcej niekoľko hodín, nás dostal až pán veľvyslanec. 
Keďže sme bývali na ambasáde a nevrátili sme sa do stanoveného času, začal po 
nás pátrať. Zavolal na ministerstvo vojny a povedal, že sa mu stratili slovenskí 
novinári. Nakoniec po nás prišiel a všetko sa vysvetlilo.  

Viete, keď je človek mladý, tak je odvážny. Dnes by som už asi podobné veci 
nepodstúpil.  

Zmenil v niečom pohľad na vojnovú Juhosláviu váš pohľad na svet? 
Uvedomil som si, že svet nie je čiernobiely, ale farebný. 
Dá sa racionálne vysvetliť rozhodnutie úspešného novinára stať sa 

rehoľníkom? 
Môj profesor dogmatiky zvykol hovoriť, že žiadne zlo nie je dlhodobo 

konzistentné. Práca s politikou, v politike a s politikmi je príliš špinavá na to, aby sa 
dala robiť dlhodobo. Dôkazom toho nie som len ja, ale aj desiatka iných novinárov, 
ktorí kariéru politických reportérov nedokázali robiť donekonečna a skončili ako 
hovorcovia či niekde v PR.  

Z mojej strany bolo rozhodnutie stať sa rehoľníkom výsledkom prirodzeného 
hľadania šťastia. S odstupom rokov viem, že šťastie bolo i tam, odkiaľ som odišiel, 
len ja som bol slabý a nedokázal som ho vidieť. Dnes by som to už asi neurobil. Žil 
by som to šťastie, ktoré bolo pre mňa pripravené v „normálnom“ živote. 
Z rovnakého dôvodu by som sa však tam už dnes nevrátil. Lebo viem, že šťastie je 
v kartách, ktoré držím v rukách - nie v ese či kráľovi niekde pri vedľajšom stole. Ako 
mi raz napísal Milan Rúfus: „Len vyzápasený pokoj je pokojom, len vyzápasená 
radosť je radosťou.“ A tak bojujem a zápasím. V tom je Božia spravodlivosť.  

Nedávno sa ma jedna redaktorka pýtala, či v živote nenarážam. Musel som sa 
zasmiať. Narážam, samozrejme, že narážam. Kedysi som to vnímal veľmi 
negatívne, ale dnes to už tak neberiem. Narážanie nemusí byť tragédiou, skôr 
naopak. Je dôkazom života. Keď jedného dňa prestaneme narážať a prestaneme 
mať problémy, budeme mŕtvi. A mŕtvi môžeme byť i hoci ešte dýchame tento 
vzduch a chodíme po dvoch. To je asi ten najhorší druh smrti, ktorý nás môže 
postihnúť.  

Moje kňazstvo je pre mňa osobne najväčším dôkazom existencie Boha. Ak by som 
sa totiž oň snažil len ja, nikdy by som kňazom nebol. Existuje tisíc dôvodov, prečo 
nie. Bohu však stačil jeden jediný, prečo áno. Zachrániť ma.  

 „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,“ píšete vo svojej knihe Boží šašo. Naozaj môže 
človek prostredníctvom modlitby, svätej omše,... viac porozumieť Bohu? 

Môže. Nedávno som premýšľal, prečo vlastne človek chodí do kostola. Nie je to 
kvôli modlitbe. Modliť sa môžeme kedykoľvek a kdekoľvek. Nepotrebujeme kostol 
na to, aby sme volali Boha po mene.  

Kostol je však príležitosťou pre budovanie trojakého spoločenstva lásky. S Bohom, 
s inými - a so sebou samým.  
Jeden rozmer tohto vzťahu nemôže dobre fungovať bez dvoch zostávajúcich.  
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A naopak. Nemôžem zažiť prítomnosť živého 
Boha počas omše, aj keby som ich absolvoval 
niekoľko denne, kým nie som schopný a ochotný 
vidieť živého človeka a stretnúť seba samého. 

Chodenie do kostola samo osebe ešte nikdy 
nikoho nepriviedlo ku spáse. A ani neprivedie. 
Nie je totiž cieľom, ale prostriedkom. 

Hovoríte, že kresťanstvo nie je len 
náboženstvo, ale aj životný štýl. V čom by 
sa malo u kresťana prejavovať v praxi? 

V tom, čo som práve povedal. Že si 
nebudeme pliesť cieľ s prostriedkami. Naším 
spoločným cieľom, či sme veriaci, alebo 
neveriaci, je Boh. Všetko ostatné sú 
prostriedky.  

Je čas Vianoc, kresťanského sviatku, 
ktorý médiá asi najviac sprofanizovali. 
Ako si ho médiami (ne)dať pokaziť? 

Nežiť Vianoce od októbra či novembra, ako 
sa nám snažia nahovoriť obchodné reťazce. Vianoce začínajú 24.12.. Žiaľ, pre 
väčšinu ľudí, vrátane kresťanov, práve vtedy končia. 

Vo svojom blogu píšete, že tohtoročné Vianoce budú prvé, ktoré strávite 
sám na fare. Čím je pre kňaza v takýto deň samota? 

Samota je verná družka. Priateľka. Milenka. Učiteľka. Radosť i bolesť. Dar 
i bremeno, ktoré treba uniesť. Mnohí si neuvedomujú, že práve vtedy, keď sú doma 
spolu, na Vianoce či Veľkú noc, kňaz zatvára dvere fary a zostáva sám. Ako Ježiš 
v Getsemanskej záhrade. To sú tie najautentickejšie okamihy kňazstva. Jeho 
podstaty. Absolútna strata egoizmu. Potvrdenie svojho povolania.  

Aký odkaz by podľa vás novonarodený Kristus priniesol svetu dnes?  
Ten istý, čo pred 2000 rokmi. Buďte ľuďmi. Buď človekom.  
Ukázal nám, ako. V tom by mala byť naša cesta jednoduchšia.  
 

Petra Humajová 
Foto:  http://bratsavol.szm.com  

 

Karol Lovaš (brat Šavol) je slovenský premonštrátsky kňaz a básnik. Pred vstupom 
do kláštora bol politickým reportérom a moderátorom Rádia Twist. Komentoval 
priebeh udalostí zatýkania bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara vo vile 
Elektra. Bol autorom relácie Sauna v Rádiu Twist. V roku 1996 získal cenu Literárneho 
fondu ako spoluautor relácie Žurnál. V roku 1999 bol spravodajcom vo vojnovej 
Juhoslávii. V roku 2009 absolvoval Teologickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. 
Vydal knihy Biľakovo svedectvo, Človek, Za múrmi kláštora, Moje lepšie ja a Boží 
šašo. Jeho ostatnou knižnou publikáciou je kniha rozhovorov s troma slovenskými 
prezidentmi 18-ročná Slovenská republika. 

 (spracované podľa Wikipédie) 
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„NEVHODNÝ CHRÁM“ VS. „VHODNÁ MAŠTAĽ“ 
 

Dnes som mal dve sväté omše v najodľahlejších kostoloch mojej farnosti 
v Albánsku. K tomu vzdialenejšiemu je to 51 km a cesta trvá zhruba dve 
a pol hodinky. V tom druhom som mal svätú omšu na spiatočnej ceste. 

 
Pri vstupe do Kostola Panny Márie, Matky Dobrej rady (to je 
ten vzdialenejší) sa naskytne veľmi skromný pohľad. V strede 
kostola tri lavičky, provizórny oltár prikrytý veľmi zvláštnou 
plachtou nedefinovateľnej farby, na stene zatečený obraz 
Matky Dobrej rady. Žiadna ambóna, žiadny sédes ani krížová 
cesta. Sem - tam sa na zemi nájde špak.  
Pomaly sa poschádzalo sedem veriacich. Po sv. omši mi 
nezabudli pripomenúť, aby som zasa čím skôr prišiel. Prídem. 
Pravdaže prídem. A rád. Len nech nepripadne snehu 

a o mesiac sa ukážem. 
Pri vstupe do Kostola sv. Antona Paduánskeho sa zmiešajú pocity. Trošku tmavý, 

jedno zo štyroch malých okien je rozbité, dominuje mu ošarpaná socha sv. 
Antonka v náznaku dokonale zadymenej apsidy. Bez oltára (ak nerátam jednu 
starú školskú lavicu v kúte) a bez akéhokoľvek liturgického vybavenia. Na zemi sa 
dá nájsť trus a pri nohách svätého všetko možné. Minule som našiel vajíčka, 
orechy, cigarety či slepačiu hlavu. Dnes tam bolo pár drobných mincí (v celkovej 
hodnote asi 0,12 eur), mandarínky, injekčná ihla; za chrbtom mal Antonko detské 
nohavice a pri podstavci čiapku.  
Tato to okomentoval, že videl všeličo, ale toto je naňho priveľa. Že to nie je 

dôstojné. A mal pravdu. Vo chvíli, keď sme už skoro odchádzali s tým, že nikto 
neprišiel a sv. omša nebude, sa ukázala jedna rodinka - mamka s 3 deťmi. Tak 
sme predsa len slávili Eucharistiu. 
Naozaj neviem, či sú tieto kostoly hodné Boha... Ale viem, že sa uspokojil 

s maštaľou. Iste, nemôže to slúžiť ako výhovorka. Ale to, čo ma uchvacuje, je to, 
že On prichádza rovnako v katedrále ako v takejto biede. Jeho láska si nevyberá. 
Prichádza, lebo sa chce dávať. 
Tak nejako to vidím aj s ľudským srdcom. Často sa v ňom nachádza len bieda, 

špina, tma... to, čo prirodzene budí odpor. To, čo nie je dôstojné Boha. Ale On 
prichádza. S rovnakou láskou, ako do betlehemskej maštale. Len preto, aby sa 
mohol darovať. Stačí mu otvoriť dvere, ponúknuť mu zo svojej biedy to málo. On 
to prijme. Rád to prijme. Sám hovorí: "Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto 
počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so 
mnou." (Zjv 3,20) Ježišovi je jedno, kam prichádza. Dôležité je, aby bol prijímaný. 
 

Zdroj: Blog Tomáša Kuníka, kňaza pôsobiaceho v Albánsku 
(http://www.christ-net.sk/node/886, 29.12.2010) 
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 2 
3.9.2011 
Sedím si v kresle na KU, čítam knihu Médiá v čase globalizácie, mimovoľne 

zodvihnem hlavu - a predo mnou stojí jej autor, rektor univerzity Tadeusz Zasepa, 
a hovorí mi: „Dobrý deň!“ Síce nevedel, čo čítam, ale mne sa tá situácia zdala byť 
dosť vtipná :-). Vlastne sa mi ešte nikdy nič podobné nestalo :-). 

29.9.2011 
Ľudia, ja nemôžem skúšať recitovanie básní... Dnes recitovali siedmaci. Po prvé 

som to nedomyslela a vybrala som báseň, ktorá nebola vhodná pre chalanov. 
(„Povedzže mi, ty to znáš, kedy pôjdem na sobáš?“ - o dievčati, čo sa pýta kukučky, 
kde je jej milý.) Po druhé boli všetci s tou ich trémou takí podarení, že sa mi nedalo 
nesmiať... A po tretie mi bolo ľúto, že som sa toľko smiala a dala som im všetkým 
jednotky, keď už sa tak snažili a museli to vydržať... Ale oni to hádam chápu, už ma 
poznajú... 

3.10.2011 
Viete, čo sa mi dnes stalo? Kolegyne ma „zabudli“ v Prievidzi. Už vychádzali von 

z mesta smerom do Koša, keď si všimli, že nesedím v aute :-). Najväčším 
paradoxom je, že všetky šli o päť minút skôr z domu, pretože ja som mala 
triednickú a potrebovala som ju stihnúť. Ale potom sa tak zarozprávali, že... :-) 

6.10.2011 
Veru je to tak častokrát... (Voľný preklad 

pre tých, čo nehovoria francúzsky: "To čo 
je, tieto známky?") 

14.10.2011 
Včera - príprava Ondreja na exkurziu: „Pani 

učiteľka, telefón si nabíjam už dva dni, aby 
vydržal!“ :-) Dnes - Ondrej na exkurzii v 
realite, reakcia na upozornenie 
sprievodkyne, aby si dávali pozor na hlavy 
a nohy: „Už je neskoro, ja som si už 
nedal.“ :-) Vyznanie Niky: „Pani učiteľka, v Tulipe sme sa nudili, tak sme sa hrali 
v obchodoch na schovávačku!“ A nakoniec Maťo: „Najlepšie v Hviezdoslavovom 
múzeu bolo, ako sme sa šmýkali v návlekoch!“ Ja z tých detí niekedy nemôžem... :-) 

17.10.2011 
Stojím si dnes na zastávke s Dankou a Dávidom, čakáme na autobus... A zrazu pri 

nás zastane Tomáš a naloží nás do auta. Cítila som sa tak trochu ako na rodinnom 
výlete :-). Taká „zostava“ sa len tak nevidí :-). 

27.10.2011 
Začínajú síce prázdniny... Ale nedá mi nespomenúť „hviezdne vedomosti“ mojich 
žiakov, ktorými vzbudili pozornosť tento týždeň. Tak napr. istá deviatačka napísala 
o Štefánikovi: „Narodil sa v Kočariskách, venoval sa jazde na koni, to bola jeho  
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záľuba. Bol študentom v Prahe. Bojoval za spisovnú slovenčinu s Ľudovítom 
Štúrom.“ Žiaci ôsmeho ročníka zas vynikali dokonalým „pletením“ slov. Napr. 
najvýznamnejšie dielo Mateja Bela sa podľa jednej z nich volá „Notnice“. Boli to vraj 
„zemepánske vedomosti o novom Uhorsku“. Matej Bel je „najvýznamnejší učeň 
Uhorska“. Mária Terézia zreformovala „odsúdenectvo“, prípadne „trestanstvo“. 
V Maďarsku sa nachádza „Vékešská Čaba“. Adam František Kollár požadoval 
„zrušenie nevoľnosti“ a „ešte pred vysvietením vystúpil z jezuitského rádu“. „Bol 
radcom Márie Terézie a poukazoval na to, že potrebuje reformu.“ A tak podobne :-). 
A deviatačky objavili na Slovensku aj nové mesto: Martinský sv. Martin. 

5.11.2011 
„V dobe kamennej hovoríme o prirodzenej deľbe práce medzi mužom a ženou. Čo to 

znamená?“ Odpoveď žiaka 6. ročníka v písomke: „Muži mohli zdvíhať ťažké a ženy nie.“  
„Aký bol rozdiel medzi meďou a bronzom?“ „Z bronzu sa vyrábali šperky a z medi 

sa vyrábali šperky.“ :-) 
Odpoveď piataka, čo chodí rád na ryby: „Letopočet je sleď rokov, ktoré uplynuli od 

nejakej významnej udalosti.“ :-) 
A jeden taký poslabší piatačik: „Vymenuj 5 historických období, na ktoré historici 

rozdelili dejiny.“ „Vianoce, Veľká Noc, Silvester, Morena.“ 

8.11.2011 
Keď som prišla na zápis do prvého ročníka vysokej školy, kvočal pri dverách 

v obyčajných teplákoch a lepil na ne veľký nápis: „Srdečne si Vás vítam!“ Netušila 
som, že je to veľká osobnosť, dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Imrich 
Vaško. Vtedy som netušila ani to, že ma postupne poctí spoluprácou s ním, že ma - 
podobne ako iných študentov - v každý začínajúci akademický rok bude na 
univerzite vítať ako otec svoju dcéru. Netušila som ani to, že raz budem stáť pri 
jeho smrteľnom lôžku. Dnes by oslávil svoje 75 narodeniny. Už za nás oroduje 
v nebi. A ja som vďačná, že som ho mohla poznať. 

9.11.2011 
Dnes som sa celkom pobavila. Najskôr ráno, keď som na stole našla nové učebnice 

dejepisu pre 8. ročník. Že čo ma tak pobavilo? Asi skutočnosť, že ešte nevyšli tie 
pre siedmy :-). Potom som sa zabavila na hodine v mojej triede, kde som sa 
dozvedela podrobnosti o fotení na triednu fotku minulý rok - kto koho pichal 
špendlíkom a prečo sa teda niektorí tvária tak, ako sa tvária („Pani učiteľka, ale ja 
som prekonával bolesť!“) Napokon som sa musela smiať pri opravovaní písomiek 
a pri odpovedi na otázku, čo je cech: „To je zoskupenie ľudí, napr. jeden oberá, 
druhý lúpe a tretí varí, napr. kávu.“ :-) 

11.11.2011 
A zas písomky - šiestaci: „Čo je domestikácia?“ „Keď si niekto zdomácni napr. 

divého škrečka na domáceho.“ :-) 

15.11.2011 
Cez prestávku istý šiestak: „Pani učiteľka, chcem ísť odpovedať z dejepisu, ale čo 
sa stane, keď neviem nadpis?“ „Tak čo tu stojíš, choď sa ho naučiť!“ vravím mu.  
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O pár minút neskôr - už hodina. Daný žiak XY stojí pred tabuľou a začína hovoriť 
učivo „Život v štátoch starovekého Orientu“. Začína slovami: „Život v štátoch 
pravekej orientácie...“ :-) 

25.11.2011 
Mám ja zlaté deti v triede... Poobede zostali so mnou v družine, pod „dohľadom“ 

družinárov si napísali domáce úlohy, potom ich vozili „na koníku“ a keď som 
s družinármi odišla na počítače, celú triedu upratali, vyzametali, vyčistili a upravili na 
nepoznanie. To chce pochvalu :-). Takúto verejnú. A v pondelok i do žiackej 
knižky :-). 

30.11.2011 
Dnes sa mi po prvýkrát v učiteľskej kariére podarilo nainštruovať žiakov pri písaní 

slohovej práce tak, aby to po formálnej stránke vyzeralo tak, ako vyzerať má 
(u väčšiny aj vyzeralo) a aby som pri tom neprišla o nervy :-). Pripadala som si síce 
ako opakovací papagáj, ktorý neustále krúži po triede a pri tom dookola vykrikuje 
vetu: „Nepíšte nič, kým ste si nie istí!“ - ale zabralo to. To je hlavné :-). 

2.12.2011 
Piataci písali sloh - súkromný list kamarátovi na tému „Ako sa mi páči v novej 

škole“. Vyzerá to dobre :-). Úryvok z jedného: „No tabuľa by mohla byť 
hyperaktívna. Aby sa nemuseli kupovať kriedy.“ Už len hyperaktívna tabuľa by mi 
v triede chýbala! :-) 
Iné úryvky: 
 “Pred mesiacom bola naša trieda na prízemí, ale teraz nás premiestnili na druhé 

poschodie namiesto ôsmakov, lebo robili zle. Teraz vyskakujú von oknom.“ 
 “V triede máme skrine a chalani sa do nich zatvárajú a celá trieda má vďaka nim 

zle.“ :-) 
„Najlepšia na tejto škole je veľká chodba, na ktorej je bufet.“ 
 “A ešte sa mi nepáči, že máme školskú jedáleň oddelenú. Ale ja si myslím, že tá 

jedáleň je preto oddelená, aby sme sa prebehli po čerstvom vzduchu.“ 
„Chodím tu aj na obedy. Kuchárky varia veľmi dobre. Aj keď si zabudnem 

stravenku, tak mi obed dajú.“ 
„Keď som vošiel do novej školy a zbadal som všetkých tých spolužiakov, tak som sa 

zľakol. Chcel som ich pozdraviť, ale hanbil som sa ich. Teraz sa ich už nehanbím.“ :-) 
 ”Máme spolužiaka, ktorý sa stále hojdá a cumle pero. Už raz padol.“ 

5.12.2011 
Pred chvíľou som dostala asi najvtipnejšiu SMS-ku v živote. Znela: „Pani učiteľka, 

poďte na facebook, pošlem Vám dačo.“ :-) Ach, tie moje detváky :-)! 

12.12.2011 
Bonusová úloha v písomke zo slovenčiny: „K archaizmom napíš novší výraz.“ Novší 

výraz pre slovo „šuster“ v podaní jednej žiačky: „Prezident.“ :-) No... Ale možno 
aspoň plusku z dejepisu by to chcelo :-). 
 

Písal sám život, zaznamenala Petra Humajová.    
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TAJNIČKA 
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič nezruší. V novom roku veľa sily, by ste ... 
(tajnička). 

1. Z akej rehole je brat Šavol? 
2. Priezvisko kolegyne Petry Humajovej, ktorá sa spolu s ňou zúčastnila exkurzie 

v októbri – chemická značka zlata. 
3. Meno obce, ktorú v novembri navštívila Božka Humajová – počet receptov v 

tomto čísle. 
4. Meno svetoznámej kapely ☺, ktorá hrala v októbri pred domom Kristínky 
Ďurčovej/Pavelkovej – spojka. 
5. Časť Prievidze, v ktorej sa uskutočnila oslava Mičkyovcov pri príležitosti ich zlatej 

svadby – názov oblasti, ktorú v auguste navštívili súrodenci Humajovci spolu 
s Ivankou. 

6. Krstné meno člena rodiny, ktorý v decembri oslávil 85. narodeniny – priezvisko 
slovenského spisovateľa, ktorý viedol sekciu tvorivé písanie na žurnalistickom 
seminári. 

7. Mesto, kde študuje a pracuje Silvia Petrášová – predložka spájajúca sa 
s inštrumentálom. 

8. Krstné meno mladšieho syna Stanky Mečiarovej – momentálne prebiehajúce 
ročné obdobie. 

9. Priezvisko priateľa Lucie Petrášovej – priezvisko prievidzského kňaza,  s ktorým 
Petra Humajová absolvovala v lete niekoľko turistických výstupov. 

10. V akom štáte Ameriky pracoval cez leto Peter Chudý ml.? – Koľko detí majú 
Lenka a Roderik Weissabelovci? 

Maťka Humajová 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

1. 10.

2. 6.

3. 4. 12.

4. 8.

5. 11.

6. 3. 14.

7. 5.

8. 13. 1.

9. 9.

10. 7. 2.
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OSEMSMEROVKA 
 
„Jožko, čo si kúpil babke pod stromček?“ 
„Futbalovú loptu.“ 
„Futbalovú loptu? Ale veď babička nehrá futbal.“ 
„Práve preto. Ona ... (osemsmerovka 2, 6, 6 písmen).“ 

 
ABLAKTÁCIA, ABSENTIZMUS, BLÁZON, BÔĽ, BULÍMIA, BYŤ, ĎASNO, ĎATEĽ, 
DEDO, DENTISTA, DOBA, DODECI, DOMOV, EXPERIMENT, HORÚČAVA, 
HRÔZA, KNIHA, KÓMA, KONÍK, KOPA, LATINČINA, MANŽELKA, MELODIKA, 
MOLEKULA, MORFOLÓGIA, MOTORKA, MRZUTOSŤ, MÚZA, NARCIZMUS, 
NEGATÍV, NUDA, OBED, OPAR, PÁKA, PARA, PARADENTÓZA, PRIANIE, 
RÓBA, ROZLÚČKA, RYŽA, TICHO, TRADÍCIA, VÄZBA, ZÁVES, ZIMA, 
ZIMNICA 

Maťka Humajová 

P A R A A A Z Ú M N E G A T Í V V Ď

Á R M H K D H O R Ú Č A V A I Ä A A

K K I P R R E S Z O R Y Ž A Z S N T

A N Ú A A Ô O N U S Z Ť Y B N E I E

K B P R N B Z T T M U L A O A V Č Ľ

O I O A N I Ó A O I Z M Ú I P Á N L

N C B D O A E R S M S I Z Č O Z I A

Í E E E Z K F N Ť I R T T I K Ž T K

K D D N Á O V O M O D A A N C A A L

O O U T L T N E M I R E P X E R L E

K D K Ó B Ô Ľ A L U K E L O M S A Ž

A Ó G Z I M N I C A A I M Í L U B N

Z I M A I C Á T K A L B A O CH I T A

A T R A D Í C I A Y A K I D O L E M
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CHYTRO SA RÝCHLO STANE 
ALEBO 

AKO NECPAĽANIA UPCHALI DIERY 
 

„Heslom dnešného zájazdu je – chytro sa rýchlo stane!“ oznámil nám 
v autobuse neúnavný organizátor rodinných výletov, ujo Peťo Petráš. 
Nástroje boli naložené, viac ako 60 ľudí poslušne sedelo na svojich 
miestach a my sme sa z Prievidze presúvali presne smerom na Martin. 
 
Neuveriteľných 20 rokov už chodíme na rodinné výlety. Neuveriteľných 20 rokov 

ich organizuje ujo Peťo Petráš. Neklesajú na úrovni, práve naopak. Sú stále lepšie 
a lepšie. „Poprosím vás o chvíľku pozornosti!“ chce nás ujo Peťo oboznámiť 
s programom. „Hosteska“ ujo Milan si už chystá tradičného „nepriateľa“, ktorého je 
potrebné zničiť. Vlastne ani nevieme, kam ideme ☺. Okrem zopakovania si trasy 
prvého z výletov (Biely Potok – Terchová) nás čaká i jedno veľké prekvapenie. 
 
Pltníci na Váhu 

„Je to maximálne bezpečné!“ hovorí 
ujo Peťo. „Kto nepôjde, budeme sa 
mu smiať. A kto sa bojí, môže si dať 
vestu – a tiež sa mu budeme smiať!“ 
Samozrejme, nemyslel to vážne. Ja 
som si pre istotu záchrannú vestu 
dala, ale nikto sa mi nesmial ☺. 
Drevená plť vyzerala celkom stabilne, 
navyše som ani nesedela na kraji. 
Cesta sa mohla začať ☺. 
Sprevádzajú nás dvaja pltníci. Jeden 

vpredu, druhý vzadu. Starší pán v prednej časti pozorne sleduje cestu, stihne sa 
však popri tom i obzrieť dozadu a prehodiť s nami pár slov. Má čierny širák, bielu 
košeľu a vyšívanú vestu. Ten vzadu reční viac. Navyše pútavo. Prenášame sa do 
minulosti a našou plťou zmietajú živly. Voda i vietor. Oba môžu byť nebezpečné, 
veľa ľudí už na pltiach prišlo o život... Nám však šťastie praje a počasie je aj podľa 
pltníkov priam ideálne. 
Lúče slnka zlátia hladinu vody i hory. Pred nami sa plavia tri malé plte, za nami ešte 
jedna. S tou sa hráme na naháňačku. Najprv predbehne ona nás, potom my ju. 
„Bodaj ťa,“ volá ujo Kamil zo susednej plte, „čo nás zas dobiehate?“ A špliecha na 
nás vodu. Ešte že je dostatočne ďaleko ☺. 
U nás sa na chvíľu kormidla chopí pani Božka. Stáčame sa rôznymi smermi 

a napokon začneme cúvať. „Nám sa to takto páči!“ tvrdíme okolo sa plaviacim 
účastníkom výletu na čele so smejúcim sa ujom Kamilom.  
Starší pltník nás opäť otočí na správnu stranu a začne recitovať. Práve včas,  



17 NA CESTÁCH MAŇA 36 

pretože len čo dokončí báseň o hrade a ukáže 
rukou, Starhrad sa vynorí spoza kopca. Onedlho 
sa pred nami do výšky vypína už aj hrad 
Strečno. Cisár Leopold II. ho vraj dal zbúrať 
a pamiatkari ho zrekonštruovali už len ako 
zrúcaninu. „Večná škoda!“ povzdychne si pltník 
Ondrej stojaci vzadu. „Mne by sa ako 
„normálny“ hrad páčil oveľa viac!“ 
 
Turisti 

Po nádhernej plavbe a krátkom oddychu sme 
sa presunuli. My, účastníci prvého výletu, 
o dvadsať rokov späť, ostatní aspoň do 
Jánošíkových dier. Okrem nás tam bola ešte asi 
polovica Slovenska a Čiech. Nečudo, že sme tie 
diery úplne „upchali“ ☺. V niektorých úsekoch 
sme sa len bezradne prisúvali k mohutným 
skalným stenám, aby sa aj oproti idúci turisti 
mohli dostať do svojho cieľa. Biely potok padal 
s hukotom dole a kvapky vody len tak striekali 
všade naokolo. Lavičky statočne držali váhu prechádzajúcich davov a na prvý 
pohľad nebezpečné rebríky tiež ponúkli dostatočnú oporu.  
Teta Hela kráčala horou ako nič. „Daj mi, prosím, trochu vody, aspoň sa ovlažiť!“ 

Ruksak mi na chrbte väčšinou zavadzal, ale teraz sa zišiel. Nikto by neveril, že teta 
Hela už patrí medzí dôchodcov. Rovnako svižne kráčal lesom ujo Tóno. Už niekoľko 
rokov nosí strojček na srdce. Ale nasadil si klobúk a šiel. Nedá sa predsa týmito 
mladými len tak zahanbiť!  
Túru zdolá aj budúci prvák Dávid. Po príchode na ňom ani nebadať únavu. Marek 
tiež patrí medzi tých mladších turistov, ale má za sebou dvojtýždňový tábor 
s jednou dvadsaťkilometrovou túrou – a tožvie, koľkými menšími ešte ☺. Keď môže 
niekoho predbehnúť, beží aj cez potok ☺.  
Krčma, v ktorej na záver zakotvíme, tu stála už pred dvadsiatimi rokmi. 
 
Hudobníci 
Aj v Terchovej je všetko na svojom mieste. Plechový Jánošík na kopci i stánky na 

neďalekom jarmoku. Len tých budov akosi pribudlo. Zdá sa, že z tejto malej 
dedinky sa stáva vychytená turistická destinácia. Pomaly nemáme kde zaparkovať. 
„Stretneme sa o dve hodiny, o pol šiestej!“ volá ujo Peťo, ktorý nám týmto dal 
voľný program. Akurát v tom čase stretnutia sa trochu zmýlil.  
Akonáhle totiž Necpalanka vytiahla hudobné nástroje a Terchovou sa začal ozývať 
stará dobrá necpalská hudba, Necpalania s radosťou začali nasledovať je hlas a do 
nemenovanej krčmy sa zbehli snáď zo všetkých svetových strán. Ja som síce sedela 
pod plechovým Jánošíkom, ale hudbu som počula rovnako dobre. Aj bez ozvučenia 
☺.  
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Súťažiaci 
Áno, aby sme nezabudli, celý deň prebiehala i súťaže – tradičné Necpaloviny, 

i špecifické úlohy umožňujúce prideliť body vybraným družstvám: o najmenšiu, 
najhrubšiu či najväčšiu šnicľu – a podobne ☺. 
Vedomostné úlohy, pitie cez dlhé slamky, robenie stojky a vytvorenie živého 

obrazu najlepšie zvládlo družstvo Dávida Petráša, ktoré pôjde teda na výlet zadarmo 
i o rok. Zato v tombole sme vyhrali všetci a všetko možné. Od vázičiek, sošiek, 
šáločiek, sviečok a varešiek až po tričká, kravaty, DVD a podobne.  
V motoreste, kde sme súťažili, už hrala iná kapela, a tak si ujo Peťo aspoň (chtiac či 
nechtiac) zatancoval ☺. Aj tak mal pre nás pripravený ešte záverečný bod programu 
– pár piesní odohraných Necpalankou pre bývalých basketbalistov zo Švajčiarska, 
ktorí boli práve na Slovensku a hostili sa v nemenovanom pohostinstve v Pravenci.  

 

V autobuse sme cestou späť opäť zažili všeličo. Možno by sme to mohli nazvať aj 
„Rodina má talent“. Dávid predniesol príbeh Jamesa a Lorda, Laura Belicová 
zaspievala, teta Hela zarecitovala vlastnú tvorbu a Sisa uja Peťa za nás všetkých 
objala.  
„Dúfam, že sa takto o rok na výlete zase stretneme!“ Dúfame aj my, ujo Peťo. 

Ďakujeme, že to všetko pre nás už 20 rokov organizuješ! 
Petra Humajová 

Foto: Martinka Humajová 
Trasy rodinných výletov 
 

1991 - Jánošíkove diery, Terchová 
1992 – Jánošíkove diery, Terchová 
1993 – prestávka, ujo Peťo sa sťahoval do nového domu 
1994 - Jánošíkove diery, Terchová 
1995 – Vlkolínec, Liptovský Mikuláš, Terchová 
1996 – Jaskyňa slobody, Terchová 
1997 – Oravská priehrada, Terchová 
1998 – Vodné dielo Gabčíkovo, Agrokomplex Nitra 
1999 – Baumax Banská Bystrica, skanzen Pribylina 
2000 – Banská Bystrica, Štrbské pleso 
2001 – Trnava, Brezová pod Bradlom 
2002 – Trenčín, Trenčianske Teplice, Manínska tiesňava, Rajecká Lesná 
2003 – Žilina, Vychylovka, Jánošíkove diery 
2004 – Brhlovce, Komárno, Devín, Bratislavský hrad 
2005 – Banská Štiavnica, Kremnica, Kremnické Bane 
2006 – Badínsky prales, Špania dolina  
2007 – Súľovské skaly, Terchová, Necpaly pri Martine, Folkušová 
2008 – Lesnícky skanzen vo Vydrove, Necpaly pri Martine 
2009 – Liptovský Mikuláš, westernové mestečko pri Tatralandii, Prosiecka dolina 
2010 – starohutský vodopád, kamenné more v Malej Lehote, Topoľčianky 
2011 – splavovanie Váhu, Jánošíkove diery, Terchová 
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VEĽKÝ KROK DO NOVÉHO ŽIVOTA 
 
Bratislava! Mesto ako stvorené pre vysokoškolský život. Samé 

akcie, párty, večierky, beánie, plesy...  Jednoducho - čo viac by si 
mohol priať čerstvý maturant, ktorý sa už nevie dočkať, kedy 
„vypadne“ z rodičovského hniezda a dá všetkým najavo, že je 
dokonale pripravený na to, aby sa postaral sám o seba?! 
 
Ešte stále mi v ušiach znejú slová maminy, ktorá ma ani za ten svet nechcela 

pustiť 200 kilometrov od domu, do tej (podľa nej) otrasnej, rušnej a špinavej 
Bratislavy. Samozrejme, svojím dokonalým prejavom sa mi nakoniec podarilo 
presvedčiť ju, že to je to „najsamlepšie“ pre môj ďalší vývoj a že tým chcem 
celému svetu ukázať, aká som sebestačná. 
Teraz som tu. Dva mesiace ubehli rýchlo. O chvíľku 

budú Vianoce a ja stále čakám, že keď sa ráno 
zobudím, zoberiem si tašku, mamina ma zavezie do 
školy, vstúpim do školy a z dverí označených IV.G sa 
bude ozývať prenikavý Miškin smiech, Vladkove 
stresy z písomky, Lukášove hlášky, ktoré ma vždy 
zrána pekne naladili, alebo bude Vanda svojím 
škrekľavým hláskom opisovať Lenke zážitky 
z víkendu.  
Sadnem si do poslednej lavice, rozletia sa dvere, 

dnu vbehne Romanka plná emócií, vždy s úsmevom 
na tvári. Mário s Jankom dorazia (samozrejme) tri 
minúty po zvonení a naša skvelá triedna už bude 
mať pre nich pripravený monológ, na ktorý sa všetci tešíme.  
Žiaľ, nič také sa už nevráti. Och, ako rada by som si teraz zopakovala hodiny 

matematiky, ktoré som vtedy tak strašne nenávidela! 
Miliónkrát som počula vetu: „Počkaj, ešte sa len budeš chcieť vrátiť na strednú 

školu!“ Vtedy som jej neverila. Teraz viem, že každý jeden človek, ktorý mi ju 
povedal, mal pravdu. Spolužiaci, profesori, profesorky... sa mi vryli tak hlboko 
do srdca, že na nich spomínam častejšie ako na čokoľvek iné. Tie priateľstvá, 
nevinné hádky, skupinové práce pri písomkách, naša triedna, ktorá vždy stála 
pri nás... 
Hrať machra je vždy ľahšie ako povedať pravdu. A tak, hoci som si to nikdy 

nechcela  priznať, teraz priznávam. Hneď by som sa vrátila na strednú školu... 
 

Mirka Humajová 
(Mirka študovala na piaristickom gymnáziu v Prievidzi, v súčasnosti študuje právo 

v Bratislave.) 
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DRUŽINÁRI 
 

Prvýkrát ma zamrazilo, keď som sa dozvedela, že naša 
vychovávateľka ochorela. Druhýkrát, keď už nemohla prísť ani 
náhrada za ňu. Keďže pre všetkých učiteľov je zostať poobede 
v družine ako za trest, dobrovoľníkov na túto činnosť akosi niet. 
Ideme podľa abecedy. V ten piatok som na rade bola ja.  
 
Družina – to je nočná mora asi všetkých druhostupňových učiteľov, ktorí 

väčšinou s prvým stupňom nemajú absolútne nič spoločné. Zastupovať družinu 
totiž znamená odučiť si svojich 5 – 6 hodín (častokrát spojených s dozorom na 
chodbách počas prestávok) a potom (bez obeda, ktorý si neviem predstaviť, že 
by som stíhala, i keby som naň chodila) nabehnúť rovno na „druhú šichtu“. 
K neznámym deťom, s neidentifikovateľnou predstavou, čo asi s nimi celé 
poobedie robiť. (Ak nie je piatok, človeka čaká doma „tretia šichta“ – prípravy 
na nasledujúci deň.) 
 
Šok na úvod 
Po skončení piatej vyučovacej hodiny som teda v ten osudný deň rýchlo bežala 

do družiny. Tento školský rok som tam ešte nebola, a tak sa mi hneď po 
príchode naskytol desivý obraz. Asi tridsať detí skákalo z jedného stola na druhý 
a odtiaľ na gauč a nepredstaviteľne pri tom jačalo. Pristúpila som k panej, ktorá 
chodí do družiny vypomáhať, s otázkou, ako to tu beží: „Ako? Veď vidíte. 
Divoko!“ 
Ona našťastie hlas na prekričanie tohto hurhaju na rozdiel odo mňa mala. 

Vzala deti na obed, ja som so zvyšnými štyrmi premýšľala, čo bude ďalej. Po 
šiestej hodine mala totiž daná pani odísť preč.  
 
To tu chcete byť? 
„Dnes nám odpadol krúžok,“ sťažovali sa mi deti v mojej triede ešte počas 

vyučovania. „Čo budeme poobede robiť?“ „Veď ak chcete,“ navrhujem im len 
tak mimochodom, „zostaňte so mnou v družine, budete mi pomáhať.“  
Neverím vlastným očiam, keď sa po šiestej hodine roztvoria dvere a do družiny 

vstupujú štyria moji siedmaci. Skladajú tašky do kúta, chvíľu sa neveriacky 
pozerajú a potom mi položia otázku: „Pani učiteľka, a to tu akože chcete byť?“ 
„Vy si myslíte, že by som sem šla dobrovoľne?“ odpovedám im protiotázkou. 

Vlastne ani veľmi neverím, že zostanú, keď vidia, čo sa tam deje. No napodiv, 
netvária sa, že by to chceli vzdať.  
Dobrovoľne sa ku mne pridáva aj kolegynka Katka – napriek tomu, že dnes 

oslavuje meniny: „Aspoň na hodinku, kým tu máš toľko veľa detí,“ hovorí. 
Vidno, že sa všetci doma za mňa úpenlivo modlia... 
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Hijó, hijó! 
„Mama povedala, že tu môžem byť, ale musím si najprv napísať úlohy,“ 

oznamuje mi siedmak Maťo a dôležito vyberá z tašky pracovný zošit 
z matematiky. Sadne si za stôl a nenechá sa rušiť. V okamihu sa okolo neho 
zhŕkne skupina družinárov a híkajú: „To aké ťažké príklady rátate!“ 
Nika stojí nad ním a pozerá, či ráta dobre, ukazuje mu čo a ako. Ani Maťo, ani 

Nika nepatria k hviezdam matematického neba, tu však konečne zožnú obdiv, 
ktorý im patrí aspoň za ich snahu.  
Úlohy sú hotové, ide sa hrať! Deti stále strašne kričia, no z Maťa sa na chvíľu 

stáva boxerské vrece. Môžu doňho búchať koľko chcú, chlap ako hora údery 
malých pästičiek znesie poľahky. S deťmi to vie. Začne ich voziť na koni. 
Hladinu hluku sa opäť o čosi zníži a deti čakajú „na jazdu“ v rade.  
 
Náhradný program 
Vonku je mokro, s Katkou 

teda sľubujeme deťom, že 
keď sa utíšia a upracú si veci, 
vezmeme ich na počítače. 
Maťa, Soňa a Nika v okamihu 
vodia detičky za ručičky 
a vysvetľujú im, čo a kde 
upratať. Keď odtiaľ s deťmi 
odchádzame, volajú za nami, 
že oni zostanú v družine. 
Nad týmto ich záhadným 

postojom sa nestíham 
zamýšľať. Po upokojení 
situácie v počítačovej učebni 
sa mi podarí za nimi odbehnúť a neverím vlastným očiam! „Nachytám“ ich 
s metlou a lopatkami, ako práve stáčajú koberec a odsúvajú gauč: „My to tu 
upraceme, pani učiteľka, vyzerá to tu strašne... Tento druhák tu zostal s nami, 
ale poslúcha a pomáha nám, nebojte sa!“  
 
Moji siedmaci vytrvali so mnou v družine až do konca. Všetko vyupratovali 

a postarali sa o deti, ktoré sa chceli radšej hrať, ako vysedávať pri monitore 
počítača. Vďaka ich pomoci som po tomto dni neskončila ani vo väzení, ani na 
psychiatrii.  
Keď to videla pani riaditeľka, povedala mi: „Peťka, vám tá družina asi nakoniec 
prischne!“ Ešte to by mi chýbalo!!! Ale pochvaly mojim štyrom hrdinským 
siedmakom za to všetko určite dám ☺.  

Text a ilustračné foto: Petra Humajová 
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FELICEHO DRUHÝ DYCH 
Pri vyslovení slovného spojenia „Stanley a Kapucíni“ pravdepodobne 

všetci znalci gospelovej hudobnej scény vedia, o koho ide.  Pri slovku 
„Felice“ však už mnohí zostanú na pochybách. Málokto tuší, že jeden 
z Kapucínov, Félix Tkáč, funguje pod talianskou podobou svojho krstného 
mena ako hudobník aj samostatne. 

Kapucíni hrali folk, Félix mal rád rock. Oni si držali vlastnú 
líniu, on sa teda vybral tak trochu „po svojom“. Prvý album 
Ťažká váha vydal pred šiestimi rokmi. Minulý rok vyšlo jeho 
druhé CD s názvom Tajomstvá druhého dychu. 

Nový album Feliceho obsahuje 14 skladieb. Otvára i uzatvára 
ich pieseň Spočítané, ku ktorej bol aj natočený videoklip. Felice 
však v týchto dvoch verziách tej istej piesne „nespočítava“ 
rovnako. Kým prvé Spočítané má klasické slohy a refrén, 
posledné má podobu novodobých litánií, v ktorých tradičné 
invokácie „oroduj za nás“ či „zmiluj sa nad nami“ nahrádza 
invokácia „spočítané“. Autorom textu piesne je Félixov brat 
Matúš, ktorý sa autorsky podieľal na viacerých skladbách 
albumu. Hudobne (hrou na ústnej harmonike) i textársky CD 
obohatil aj ďalší Félixov brat a člen Kapucínov, Ondrej Tkáč. 
Vokály naspievala neter Tkáčovcov Marína a na gitare si zahral i synovec Matej. 

Okrem rodiny boli do tvorby albumu zapojení početní kvalitní hudobníci, medzi nimi 
i ľudia zvučných mien, napríklad Martin Husovský známy zo skupiny Komajota či prvá 
slovenská Superstar Katka Koščová. Felice nahral CD v domácom štúdiu Martina 
Husovského Pink Street v Prešove, kam niekoľkokrát za rok raz do mesiaca dochádzal 
z „ďalekého“ západného Slovenska.  

Na rozdiel od predchádzajúceho albumu sú piesne Tajomstiev druhého dychu skôr 
popové ako rockové. Jediná tvrdšia skladba nesie názov Život nie je Hollywood. Keďže 
Felice by chcel preraziť aj na „svetskú scénu“ a dosiahnuť, aby sa jeho piesne hrávali 
v bežných rádiách, slovo Boh v nich nezaznieva často. „Sú to piesne o hodnotách, o láske, 
o priateľstve,“ hovorí. „Tieto veci totiž dobre pozná i neveriaci človek a aj keď za nimi 
nevidí Boha, môžu sa ho moje piesne dotýkať.“ Výnimkou je pieseň Túžba, v ktorej sa 
o Bohu hovorí bez náznakov. 

Ak si v obchode vypýtate Feliceho najnovšie CD a podajú vám do rúk čosi zelené, 
papierové a podobné skôr knihe, nebuďte prekvapení. I na zovňajšku svojho albumu si dal 
Felice záležať. Bulletin má podobu tenkej brožúrky, v ktorej okrem textov piesní nájdete 
aj maľby Běly Kolčákovej. Ku každej skladbe boli vybrané detaily z jej obrazov. Ducha vo 
fľaši na titulnej strane namaľovala špeciálne pre Feliceho.  

Felice albumom Tajomstvá druhého dychu nasadil latku poriadne vysoko. Čo na to 
gospel? Čo na to svet? Uvidíme. Každopádne bude určite prínosné, ak po druhom chytí 
Felice aj nejaký ten tretí dych. 

Petra Humajová 
(V texte boli použité informácie z dokumentu Michala Hirku o natáčaní CD 

dostupného na www.hirko.sk.) 



23 POÉZIA MAŇA 36 

Nad hnevom slnce zapadá 
tam, kde sa láske bráni. 
Bol jeden kráľ a za mlada 
to býval človek planý. 
 
Bolo s ním veru zábavy 
jak s priehončivým koňom. 
Keď si ten raz vzal do hlavy, 
vždy muselo byť po ňom.  
 
„Vy druhí mlčte! To je kráľ 
a jeho slovo svieti!“ 
Nuž bol raz kdesi povedal, 
že nebude mať detí. 
 
A že on ozaj dokáže 
stáť za kráľovskou rečou, 
tú, čo s ním prišla do tiaže, 
sám preklal ostrým mečom. 
 
Deväť žien takto rad – radom 
zahubil svojou zlobou. 
A nad kráľovskou záhradou  
vyrástlo deväť hrobov. 
 
Deviata, keď ju zabíjal, 
kričala veľkým hlasom. 
„Prekliaty buď, ty strašný kráľ, 
ó, horšie, ako ja som! 
 
Aby si blúdil po zemi  
a nemal v duši mieru, 
kým deväť matiek zmárnených 
ti neporodí dcéru 
 

Do čiernej zeme neumrieš 
a nesplynieš s jej tichom, 
dokiaľ tú dcéru neuzrieš 
stáť bielu so ženíchom. 
Až potom dôjdeš pokoja 
a zazvonia ti zvony. 
Rady ťa mali ako ja, 
a deväť si nás zronil.“ 
 
Sto rokov sa mu minulo, 
a ešte telo nosil. 
Preklínal svoju minulosť 
a nebo o smrť prosil. 
 
Slzami trávu polieval, 
keď bez sily a vlády 
na deväť hrobov chodieval 
červenú ružu sadiť.  

PANNA Z ROSY POČATÁ 
(Z Knihy rozprávok Milana Rúfusa) 
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Voňavá ruža červená  
je s každým hrobom spolu. 
Viac ako ruža znamená 
tá ťažká kvapka bôľu. 
 
A starý kráľ ich zalieva 
vodičkou plnou soli. 
A jeho plač k nim zaznieva, 
akoby živé boli. 
 
Sto rokov tak mal odžité. 
A roku stoprvého 
prisnili sa mu zabité, 
že berú kliatbu z neho. 
 
A že mu jedna zašepká: 
„Dosť tvojej trúchlivosti. 
Trasieš sa ako trblietka 
a utlejú ti kosti. 
 
Naša krv nechce odplatu, 
krv ženy s mužom drží. 
Na každú kvapku preliatu 
šla kvapka tvojej slzy. 
 
Nemusíš prosiť o milosť 
a riedke vlasy kmásať. 
To, čo sa v krvi rodilo, 
dnes bude krstiť krása. 
 
Tých deväť ruží otrhaj, 
zviaž do jedného pera. 
A na prostredný hrob ho daj 
dnes, ale za večera. 
 
A keď tých ruží nad ránom  
sa dotkne rosa čistá, 
v pokoji, toľko žiadanom, 
a na plienočkách lístia 
 

uvidíš ležať dievčatko. 
A to ti bude dcéra, 
čo musela ísť za  matkou 
až pod zem, do cmitera.“ 
 
I bola. Krásna ako kvet 
a múdra ako bolesť. 
A bola ako odpoveď 
na všetky žiale holé. 
 
A bola čistá, priezračná. 
Jak zákon rose káže: 
utrieť si nôžky o mračná  
a číra stúpiť na zem. 
 
A múdra bola od mala 
a prostá každej zloby. 
Tak láskyplne objala 
i jeho i tie hroby. 
 
V porozumení hlbokom 
mu riekla: „Otče, ver mi, 
nevstúpila som oblokom 
a nevošla som dvermi. 
 
Ja prosto som a do mlieka 
mi nebo kvaplo rosu. 
Viem ťažké veci človeka 
a cítim ľudský osud.“ 
 
Tak svietila mu na púti. 
Jak slza nad jej riasou. 
Kvapôčka vlahy, v dotknutí 
i s bolesťou i s krásou. 
 
(1975) 
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RECEPTY 
Vianočné rezy 
6 vajec, 15 dkg práškového cukru, 10 dkg 
kryštálového cukru, 14 dkg Hery, 9 dkg mletých 
orechov, 2 PL kakaa, 1 PL citrónovej šťavy, 15 dkg 
hrubej múky, ½ balíčka prášku do pečiva, 8 dkg 
postrúhanej čokolády, 10 dkg posekaných orechov, 
7 dkg posekaných hrozienok 
Heru vymiešame s cukrom a žĺtkami, pridáme kakao, 
citrónovú šťavu, mleté orechy, múku zmiešanú 

s práškom do pečiva a primiešame tuhý sneh z bielkov vyšľahaných s kryštálovým 
cukrom. Polovicu cesta rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech, celý 
povrch cesta rovnomerne posypeme postrúhanou čokoládou, posekanými orechmi 
a hrozienkami. Na to rozotrieme druhú polovicu cesta a dáme piecť. Upečený 
a vychladnutý koláč polejeme čokoládovou polevou.  

 

Študentský nugát 
25 dkg práškového cukru, 3 vajcia, 4 PL kakaa, 

25 dkg stuženého tuku Cera, 10 dkg posekaných 
orechov, 7 dkg posekaných hrozienok, 2 horalky alebo 
tatranky s kakaovou náplňou 

Nad parou vyšľaháme 3 vajcia s práškovým cukrom, 
až kým masa nie je horúca a hustá. Potom pridáme 
kakao, odstavíme, pridáme na kúsky pokrájaný tuk 
a miešame, kým sa nerozpustí. Pridáme orechy, hrozienka, pokrájané horalky, 
všetko dobre zmiešame a plníme do formy na srnčí chrbát, ktorú sme predtým 
vyložili potravinovou fóliou. Vložíme do chladničky a necháme stuhnúť. 

 

Bielková mandľová roláda 
2 dcl bielkov, 13 dkg kryštálového cukru, 5 dkg 
mandlí, 4 dkg polohrubej múky. 
Krém: 25 dkg masla, 15 dkg práškového cukru, 
1 celé vajce, 3 dkg mandlí. 
Z bielkov šľaháme sneh, pridávame postupne 
cukor. Do vyšľahaného primiešame múku 
a zomleté mandle. Cesto rozotrieme na 
vymastený a múkou vysypaný plech, upečieme, 

po upečení stočíme. Vychladnuté roztočíme, potrieme mandľovým krémom a opäť 
stočíme. Vrch potrieme krémom a posypeme opraženými postrúhanými mandľami.  

Krém: Zmäknuté maslo vymiešame s preosiatym práškovým cukrom do peny, 
pridáme pražené rozdrvené mandle. (Namiesto ponúknutého môžeme použiť 
aj ľubovoľný krém – s pridaním posekaných mandlí.) 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
Foto: Martina a Petra Humajová 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z archívu... trochu inak 
 

V rubrike Z archívu... trochu inak pokračujeme v uverejňovaní doteraz 
nezverejneného ☺.  

 
Múdry orol 
 
Raz strašne dávno pradávno, kamarátil sa kráľ zvierat lev s kráľom vtákov orlom. 
Boli veselí a často sa navštevovali. Ale jedného dňa, keď bol kráľ vtákov na 
návšteve, strhla sa medzi levom a orlom veľká hádka a vypovedali si vojnu. 
Najprv si museli zvoliť veliteľov. Leva darmo presviedčal vlk, že keď bude mať 
vztýčený chvost, bude dobre. Lev povedal: „Líška bude na to lepšia. Má červený 
chvost, bude ho lepšie vidno ako tvoj sivý!“ 
Orol zasa 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, sácali vtáky preč. Vtáci vzlietli vysoko a začali sa radiť, čo 
robiť. Vtom orol, ich veliteľ, povedal: „Povedzme zvieratám, že pokračujeme zajtra. 
Zatiaľ niečo vymyslím.“ Vtáci 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.“  
Oni poslúchli. O chvíľu bol medzi nimi taký mier, že vojnu skončili. Múdry orol sa 
stal orlím kráľom a kraľuje až dodnes múdro a spravodlivo.  
 

Hlučný slon 
 
Bol raz jeden slon, 
nos mal ako saxofón, 
kričal, trúbil, hulákal, 
aby ľudí prilákal. 
A ľudia tam chodili, 
malé deti vodili 
a tie deti smiali sa, 
pri ňom veselili sa. 
Iba jedno maličké 
utekalo k mamičke, 
lebo veľmi bálo sa, 
že mamička ujde mu,  
veru, veru, ej veru. 
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Šampón 
 

Bola raz jedna polička. Na tej poličke mala mamička Evička veľa vecí. Mastičky, 
mydlá, voňavky, krémy – a šampón, ktorý sa volal Palmolive. Bol sám, a preto aj 
smutný. Všetci majú detičky – mastičky, krémičky, voňačky, mydielka - a on nič. Ani 
ženu.  
Jedného dňa si mamička Evička kúpila šampónku. 
„Ako sa voláš?“ spýtal sa Palmovlive pohotovo. 
„Susy. A ty?“ 
„Ja sa volám Palmolive.“ 
„Vydaj sa za mňa. Budeme mať detičky – šampóničky.“ 
„Dobre,“ povedala Susy. 
A tak bola veľká svadba. Po čase sa Suzy narodili detičky – Baby šampóničky. Žijú 
až dodnes na poličke mamičky Evičky. Kto neverí, nech sa ide pozrieť. 
 

Zmok 
 

Ide kráľ v koči, 
koč sa otočí. 
Koč ťahajú silné kone, 
sivé ako bledé tône. 
Ťahajú koč na zámok, 
v tom zámočku žije zmok. 
Nosí veľa zlata, 
veľa ako blata 
kráľovi a kráľovnej. 
V ich truhlici, veru hej, 
je veľmi veľa peňazí. 
Každý sa z nich nakazí. 
Či je sluha, či je pán 
a či dáky kapitán. 

 
(Rozprávky a báseň Hlučný slon boli napísané v 3. ročníku ZŠ, báseň Zmok 

pravdepodobne v 4. alebo 5. ročníku ZŠ.) 
 

Petra Humajová 
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Kurz lyžovania sa skladá z troch častí:  
1. Pripnúť si lyže.  
2. Spustiť sa po svahu.  
3. Naučiť sa chodiť o barlách. 

☺ 

Kovboj Jack čaká na letisku na lietadlo a 
zrazu uvidí automat. Príde k nemu a číta:  
- Tento automat dokáže určiť, kto ste, 
pozná číslo vášho letu a to, kedy 
odlietate!  
Jack tomu neverí, tak vhodí dolár a z 
automatu sa ozve:  
- Kovboj Jack, 183 cm vysoký, odlieta 
letom číslo 3 o 10:00.  
Ohúrený Jack si povie, že ten automat 
prekabáti. Prezlečie sa teda do úplne 
iného oblečenia, pripevní si falošnú bradu 
a fúzy. Opäť podíde k automatu, vhodí 
dolár a automat zase:  
- Kovboj Jack, 183 cm vysoký, odlieta 
letom číslo 3 o 10:00.  
Jack sa nevzdáva, znovu sa prezlečie za 
niekoho iného, príde k automatu, vhodí 
dolár a z automatu sa ozve:  
- Kovboj Jack, 183 cm vysoký, keby 
nerobil blbiny, odletel by letom č. 3 o 
10:00. 

☺ 

Ja športujem len rekreačne. Vrhám tieň, 
pozerám do diaľky, skáčem do reči a 
leziem na nervy. 

☺ 

Rozhovor dvoch rúk. Pravá ruka ľavej: 
- Počuj, ty si taká ľavá...  
Ľavá ruka pravej:  
- To hovorí tá pravá... 

☺ 

Otázka v sovietskom rádiu: 
- Aká je vaša obľúbená historická 
postava a prečo práve Lenin? 

☺ 

V obchode:  
- Dobrý deň! Prosím si kilo pomarančov.  
- Budete si ich želať aj zabaliť?  
- Nie! Budem si ich kotúľať až domov! 

☺ 

Sedí bača pred kolibou, prídu turisti a 
pýtajú sa: 
- Bača, syr máš?  
- Mám, ale nedám.  
- Hm, bača a mlieko máš?  
- Mám, ale nedám.  
- Bača, žinčicu máš?  
- Mám, ale nedám.  
Turisti sa sklamane otočia a lezú z kopca 
dole do dediny. Keď už sú skoro dole, 
objaví sa nad nimi na stráni bača a volá:  
- Vráťte sa, vráťte sa!  
Turisti sa zaradujú, že si to bača predsa 
len rozmyslel a zase sa driapu svahom 
hore. Keď prídu ku kolibe, sedí tam 
bača, vyberie fajku z úst a vraví:  
- Aj tvaroh mám, ale nedám. 

☺ 

- Janko, plávaj otvoriť dvere, ide 
inštalatér. 

☺ 

Príde Laco k pokladnici na železničnej 
stanici a pýta si cestovný lístok do 
Ružomberka. Pokladníčka sa pýta:  
- Normálny? 
- A čo, vari vyzerám ako blázon? 

☺ 

Hovorí manžel manželke: 
- Tak, konečne sa ti splní želanie. 
Budeme bývať v drahšom byte! 
- Áno? A kedy sa budeme sťahovať? 
- Nikdy. Ale zdvihli nájomné. 

☺ 

 


