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NOVINKY Z RODINKY 
Miešanie topánok sa konečne raz vyplatilo! Oslava 

menín Filky Petrášovej sprevádzaná tradičným 
premiestňovaním a chybným párením topánok 
početných hostí, ktorá sa konala 27. decembra, 
mala po prvýkrát v histórii aj svoju dohru. V stredu 
3. januára sa totiž u Filky objavil jej brat Anton 
Mečiar. Predchádzala tomu návšteva brata Jozefa 
Mečiara u Antona. Problémom bolo, že ani jeden 
z nich neprišiel domov vo svojich vlastných 
topánkach. Tie, ktoré priniesol ujo Jojo, patrili síce 
ujovi Tónovi, ale k zostávajúcim topánkam sa už 
ujo Jojo nepriznal. A tak ujo Tóno začal chodiť po 
rodine i s topánkami v taške. Po neúspešnom 
hľadaní majiteľa zakotvil tam, kde to všetko začalo. 
Petrášovci a Humajovci obvolali pol Slovenska od 
Bratislavy až po Nitrianske Rudno, ale majiteľ 
topánok sa nenašiel. Napokon ujo Jojo uznal, že asi 
predsa len budú jeho. Početná rodina sa týmto 
spôsobom krátko po oslave skontaktovala a dobre 
zasmiala i po druhý raz ☺.  

Rok 2011 končil v sobotu, 31. decembra. 
Súrodenci Humajovci i s Martinovou priateľkou 
Ivkou Oravcovou sa so starým rokom rozlúčili na 
farskej silvestrovskej zábave. O polnoci sa 
zúčastnili adorácie vo farskom kostole a potom 
pokračovali v zábave do skorých ranných hodín. 

SLOVO NA ÚVOD… 
Keď odíde 
blízky človek, 
navždy po 
ňom zostane 
v dome 
prázdne mies-
to. Prázdna 
posteľ, prázd-
na stolička... 
Táto situácia 

nastala teraz u nás doma. Na-
vždy nás opustil náš milovaný 
starký, úžasný človek.  
Ocitli sme sa v miernom vy-

koľajení. Domom sa už viac 
neozýva jeho vrava, smiech, 
nevíta nás jeho žmurknutie ani 
srdečný stisk ruky.  
Pokúšame sa preklenúť 

prázdnotu. Prázdnotu, ktorá 
na nás zíva zo všetkých strán. 
Má tomu napomôcť i toto číslo 
Mane. Prepáčte, že je plná 
slov o ňom. Jeho život totiž 
nebol prázdny. A preto si ani 
my v súvislosti s ním nedovolí-
me mať v Mani prázdne stra-
ny. 

Petra Humajová 
 

PS: Maťke sa nedávno so 
starkým snívalo. Otvorila si 
notebook a zbadala starkého 
na obrazovke. Prekvapene 
vykríkla: „Aha, je tu starký!“ 
Ja som na ňu rýchlo volala 
späť: „Spýtaj sa ho, či je 
v nebíčku!“ Starký sa usmial 
a povedal: „Je tu veľmi dob-
re.“ Bol to síce len sen... Ima-
ginárne spojenie s nebom cez 
webkameru... Ale my veríme, 
že mu je ozaj dobre ☺.  

Necpalský ples 7. januára 2012  
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7. januára 2012 začala Necpalanka plesovú sezónu ako tradične, na Necpalskom 
plese, ktorý usporiadala ona sama v Kultúrnom dome Necpaly. 10. ročník sa niesol 
v tradične dobrej nálade a priniesol i veľké prekvapenie, keď do funkcie richtárky 
bola zvolená členka našej rodiny, Evka Humajová. Tá si hneď zodpovedne začala 
plniť svoju funkciu a zaplnila richtársky mešec prvými eurami. Na plese ste okrem 
kompletnej rodiny Humajovcov spolu s Ivkou Oravcovou mohli zazrieť i rodinu 
Rasťa Petráša či Renátku Božikovú s manželom Viliamom, Luciu Petrášovú 
s priateľom Tomášom Horváthom, Silviu a Eriku Petrášové a Roderika Weissabela. 
O kultúrnym program sa svojím hudobným a rečníckym vystúpením postarali Filip 
a Dávid Petrášovci.  

  22. januára sa Dome kultúry v Prievidzi konal 
program, v rámci ktorého vystúpila skupina Audience. 
Účastníkom sa prihovoril aj Marián Kuffa, kňaz 
zaoberajúci sa pastoráciou problémových skupín ľudí 
(bezdomovci, prostitútky, slobodné matky v krízových 
situáciách, telesne a mentálne postihnutí). Na programe 
sa zúčastnila i Evka Humajová s dcérami Petrou 
a Martinou.  

  V sobotu 4. februára sa Evka Humajová z moci funkcie 
richtárskej vybrala na obhliadku zabíjačky 
u Mečiarovcov. Bola milo prijatá, pohostená a bolo jej 
povolené i pomiešať kašu v kotle. V ten istý deň 
reprezentovala Necpaly aj na oslave 50. narodenín 
svojej kmotry Márie Bobokovej v Lehote pod 
Vtáčnikom.  

8. februára sa Fanklub Necpalanky, 
v ktorom je početne zastúpená i naša 
rodina, rozhodol navštíviť toho 
najlepšieho klávesáka na svete Peťka 
Lachkého. Ten sa v nemocnici v 
Bojniciach podrobil operácii kolenného 
kĺbu. Richtárka Evka Humajová si 
nezabudla svoju šerpu a kapelník Peter 
Petráš dobrú náladu. 

V nedeľu 12. februára sa 
v pastoračnom centre na Zapotôčkach 
konalo stretnutie redaktorov diecéznych 
farských masmédií. Stretnutia sa za 
prievidzský farský časopis Bartolomej zúčastnila i Petra Humajová. 

V utorok 14. februára sa náš rodinný časopis Maňa dožil svojich okrúhlych 15. 
narodenín. 
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16. februára bola richtárka Evka Humajová 
pozvaná na maškarný ples do necpalskej 
škôlky. Strávila tu príjemné dopoludnie s deťmi 
i dôchodcami, ktorí tiež prišli malých 
Necpaľanov zabaviť.  

V utorok 21. februára mali Necpaľania 
poslednú šancu vytancovať sa skôr, než začne 
pôst. Basu pochovávala Necpalanka. Necpalská 
richtárka Evka Humajová nechýbala ani tu.  

  5. apríla ukončil rekonštrukciu svojho bytu 
Milan Petráš. Za výdatnej pomoci svojho zaťa 
Roderika Weissabela a mnohých ďalších 
priateľov prerobil podlahu v kuchyni a na 
chodbe, vymenil rozvodnú skriňu, kuchynskú 
linku a popremiestňoval nábytok. Toto všetko 
bolo veľkým prekvapením pre jeho manželku 
Janku, ktorá pracuje v Bratislave a znenazdajky 
sa vrátila už do nového.  

  V apríli sa Martin Chudý zúčastnil školskej 
exkurzie do Francúzska a Švajčiarska. Navštívil 
napríklad mestá Ženeva, Bern, technické 
múzeum vo Winterthure či najväčšie svetové 
fyzikálne laboratórium CERN pri Ženeve. Martin 
je študentom prievidzského Gymnázia V. B. 
Nedožerského. 

14. apríla sa v Kultúrnom dome 
v Necpaloch konala oslava 50. 
narodenín Evky Humajovej. Okrem 
početnej rodiny a priateľov sa jej 
zúčastnil i kolektív Novo-
rodeneckého oddelenia NsP Bojnice. 
O program sa Evke postarali 
necpalskí dôchodcovia, kolegyne 
i Fanklub hudobnej skupiny 
Necpalanka. Samozrejme, do tanca 
nehral nik iný, ako samotná 
Necpalanka. 

V apríli pokračoval Peter Chudý st. v rekonštrukčných prácach vo svojom dome. 
Okrem pivnice zameral svoju pozornosť i na práčovňu, ktorú zateplil, vydláždil 
a vymaľoval. 
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V tomto istom mesiaci sa vzdal aj svojho mandátu poslanca obecného 
zastupiteľstva v Nedožeroch – Brezanoch. 

V stredu 25. apríla nás v neskorých večerných hodinách navždy opustil náš starký, 
otec a manžel Peter Petráš vo veku 85 rokov. Pohreb sa konal 27. apríla. 
S obľúbeným prievidzským murárom sa prišlo rozlúčiť niekoľko stovák ľudí. Na 
zádušnej sv. omši sa im povzbudzujúco prihovoril vdp. páter Gerhard Glazer – Opitz, 
nemocničný kaplán.  

30. apríla sa Petra Humajová spolu so svojou kolegyňou Silviou Pipíškovou 
a žiakmi 2. stupňa ZŠ Koš vybrala na exkurziu s názvom Po stopách Milana 
Rastislava Štefánika. Navštívili Štefánikov rodný dom v Košariskách i miesto jeho 
posledného odpočinku, Mohylu v Brezovej pod Bradlom.  

1. mája sa Erika Petrášová dožila svojich 50. narodenín. Od detí dostala ako 
darček víkendový pobyt v Prahe. Práve počas finálových dní majstrovstiev sveta 
v hokeji tu krásne dni strávila spolu so svojím manželom Petrom.  

V nedeľu, 6. mája, sa v Necpaloch konali hody. Sv. omšu pri kaplnke slúžil 
niekdajší prievidzský kaplán, vdp. Daniel Markovič. U Petrášovcov a Humajovcov sa 
na slávnostnom obede a neskôr i večeri opäť zišla početná rodina i kňazi 
prievidzskej farnosti. Veľkým prekvapením bol najmä príchod pána dekana, vdp. 
Martina Dadu, ktorý sa v tomto čase ešte zotavoval z náročnej operácie.  

  V máji Lucia Petrášová spolu so svojím 
priateľom Tomášom Horváthom navštívila 
už po druhýkrát Ameriku.  

  25. mája sa Petra Humajová spolu so 
svojou triedou a kolegami vybrala na 
koncoročný výlet. Žiaci najskôr pracovali v  
tvorivých remeselníckych dielňach v Banskej 
Bystrici a absolvovali i menšiu túru na Pustý 
hrad vo Zvolene.  

V nedeľu 27. mája sa detský 
spevácky zbor Rosnička predstavil 
obyvateľom Nitry. Spieval tu 
v piaristickom kostole na sv. omši 
o 11:15. Poobede spolu s pátrom 
Jánom Lichtnerom, SchP. navštívili 
deti Nitriansky hrad. Cesty do Nitry sa 
spolu s Rosničkou zúčastnila i Petra 
Humajová.  
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22. júna bola Veronika Šutinská promovaná. Po 
ukončení doktorandského štúdia v chemickom 
odbore získala titul PhD.. Promócie sa zúčastnila 
celá jej najbližšia rodina. Po nej nasledoval 
slávnostný obed. 

  Peter Petráš ml. dostal k svojim meninám od detí 
podobne ako predtým manželka Erika 
cestovateľský darček. Spolu so svojou manželkou 
Erikou a dcérou Silviou sa plavil na lodi z Bratislavy 
do Viedne a späť.  

  4. júla mal Alexander Bohó ml. promócie. 
Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach skončil 
s červeným diplomom. Za jeho študijné úspechy mu bola udelená i cena rektora 
a cena dekana. Alexander zostáva na univerzite aj naďalej, bude tu pôsobiť ako 
doktorand.  

5. – 8. júla sa Veronika, Martin a Maťko Šutinskí vybrali na dovolenku do Čiech. 
Krásne chvíle strávili v ZOO a Safari Dvůr Králové nad Labem, ale i v kabínkovej 
lanovke, ktoré ich doviezla na Krkonoše. Cestou domov sa ešte zastavili v Mikulove.  

Začiatkom júla dovolenkovala aj rodina Chudá, ktorá sa vybrala do chorvátskej 
Podgory – Cajkle. Navštívila i známe pútnické miesto Medžugorie v Bosne 
a Hercegovine. Starká Božka Humajová zatiaľ trávila čas u rodiny Bohóovej 
v Rimavskej Sobote.  

V júli sa Milan Petráš spolu so svojím zaťom Roderikom Weissabelom a viacerými 
známymi pod vedením pána dekana Martina Dadu vybral splavovať Hron. Roderik si 
dokonca aj vyskúšal skoky do vody z vysokej skaly.  

Martin Chudý nezaháľal ani cez prázdniny. S jednou zo svojich spolužiačok 
zastupoval Gymnázium V. B. Nedožerského na Letnej škole chemikov v Bratislave. 
Toto podujatie zorganizovala Slovenská technická univerzita. Martin tu nielen 
preukázal svoje vedomosti z chémie, ale aj dostal od jedného z docentov pohár za 
najlepšieho hráča stolného tenisu.  

Od 18. do 22. júla boli sestry Martina a Petra Humajové na tradičnom 
kresťanskom hudobnom festivale Verím Pane. Jeho 22. ročník sa podobne ako 
predchádzajúcich pätnásť odohral v Námestove na Orave. Súčasťou festivalu sú 
okrem koncertov i sv. omše, divadelné predstavenia a tvorivé dielne.  

24. júla sa svojich 50. narodenín dožil Miroslav Mečiar. 

V piatok 27. júla sa Necpalmi rozliehali tóny Necpalanky. Hrala v pohostinstve 
neďaleko potravín Pod pyramídami.  

Pripravila: Petra Humajová 
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MÁM TIE NAJÚŽASNEJŠIE KRSTNIATKA NA SVETE 
 

Pri rozhovore s ňou nemáte núdzu o slová. Dôkazom toho sú i nasledujú-
ce strany. Lucia Petrášová (28) si momentálne s priateľom prerába byt 
v Pezinku a teší sa na to, čo prinesú ďalšie dni.  

 
  Červená škodovka, krásne dlhé blond vla-
sy, „sídlisková starká“. Najmä toto sú veci, 
ktoré sa mi vynoria v mysli, keď začnem 
spomínať na detstvo malej Lucky. Ktoré 
veci sa vynoria v mysli tebe? 
  Detstvo? Tak to som mala veľmi vydarené 
a šťastné a neviem, či by som dokázala vymeno-
vať len pár vecí, ktoré mi pri tomto pojme na-
padnú ☺. Skúsim teda začať pri tých tvojich ☺.  
Červená škodovka bola pre nás (a hlavne pre 
nášho ocina) charakteristická. Pamätám sa na 
to, že keď chodieval po nás v nedeľu doobeda 
k starkej sídliskovej a bral nás do kostola, tak 
so sestrou Lenkou sme už z diaľky videli, že 
ide. Našu škodovku sme spoznali vždy a 
z akejkoľvek vzdialenosti ☺. Chodievali sme ju 
umývať k starkej do Necpál. My s Lenkou sme 
mali obvykle na starosti okná, ktoré sme leštili 
novinami ☺. 

Krásne dlhé blond vlasy... Hm, boli, až kým mi jedného dňa nenapadlo, že by som 
si ich mohla dať skrátiť a povedala som mamine, nech mi ich ostrihá po plecia. 
A bolo po vlasoch! 
Sídliskoví starkí - u nich sme s Lenkou trávili neskutočne veľa času. Keďže mamina 

si popri nás dorábala maturitu, chodievali sme tam cez víkendy odmalička. A tak 
nejako to aj zostalo. Trávievali sme tam i prázdniny – tie aj so sesternicami 
z Martina, Miškou s Mirkou. No to bola dobrá „podívaná“ ☺. Doteraz sa čudujem, 
ako nás, štyri baby, starkí v tom dvojizbovom byte zvládali ☺. Chodievali sme s nimi 
do záhradky v Bojniciach, dokonca sme tam raz aj stanovali. No myslím, že starký 
to veľmi rýchlo oľutoval, keď sme ho „nechali“ spať v predsieni a v noci začalo pri-
tuhovať ☺. 
Hlavnú úlohu v mojom detstve zohrali predovšetkým rodičia a sestra Lenka. 

S rodičmi sme trávili veľa času, chodievali sme na dovolenky a navštevovali sme ich 
často aj v práci. Zvlášť u ocina v depe na železnici sme dokázali stráviť aj celý deň. 
Keď sa dalo, zobral nás povoziť sa na rušni, do ktorého som ja – krpec, nikdy neve-
dela nastúpiť a ocino ma tam musel vykladať. Pomáhali sme mu aj v kancelárii 
s papiermi a grafikonmi. U maminy, keď ešte pracovala v obchode, sme sa 
s Lenkou zase strašne dôležito tvárili, že predávame ☺. 
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Odmalička nás ocino viedol k viere v Boha, čo malo určite veľký vplyv na náš cel-
kový vývoj a výchovu. S oboma rodičmi sme po večeroch častokrát viedli dlhé roz-
hovory, pri ktorých nám odovzdávali svoje životné skúsenosti. Myslím si, že celkom 
úspešne nás doviedli až do dospelosti a dôkladne nás pripravili na život. Ja som ma-
la ešte o poradcu viac, keďže som bola mladšia a Lenka sa o mňa musela starať. 
Takže veľa vecí som riešila aj s ňou. Doteraz máme všetci veľmi dobrý vzťah. 
Prázdniny sme často trávievali spolu. Medzi naše veľké záľuby patrilo 

napríklad i upratovanie pri sliepkach. Keď sme však trochu povyrástli, 
práve cez chrípkové prázdniny sme vymysleli náš časopis Maňa. Ako spät-
ne hodnotíš tento okamih? Bol to dobrý nápad ☺? 
Necpaly. Tie tiež patria k môjmu detstvu. Keď som bola veľmi malá, pamätám si, 

že starkí chovali okrem iného i zajace. Len čo sme v nedeľu prišli na návštevu, už 
som šťuchala do ocina, že chcem vidieť zajace. A šťuchala som doňho dovtedy, 
kým ma k nim nezobral ☺.  
Spomínam si i na zabíjačky a na to, ako sme si my, deti, zapchávali uši, aby sme 

nepočuli prasa kvíkať, keď ho vyťahovali z chlieva. Mozoček s vajíčkom som na de-
siatu nikdy nechcela jesť, no pečienku na cibuľke na obed som milovala ☺.  
U starkých boli tiež ovce, ktoré vždy békali, keď sme ich išli dozadu do záhrady 

pozrieť. Starký nás vozil na ohrade, s ktorou chodil po ovce na pašu ☺.  
A krik detí, keď sme sa u starkých stretli všetky sesternice, musela počuť aj teta 

Hela na konci ulice! Potajomky sme chodievali v starkého gumákoch do potoka ☺. 
Keď nás Tomáš začul, radšej asi ani nešiel okolo, aby sme na neho nenaskákali ako 
také opice a neťahali ho ku starkým alebo na spád.  
Na um mi prichádza aj ujova Peťova 1203 -ka, v ktorej keď sme sa všetky deti 

viezli, tak to vyzeralo asi tak, že kto stihol, sedel a kto nie, tak stál ☺. (Kde boli vte-
dy dnešné detské autosedačky?) Strašne to v nej všetko vŕzgalo.  
K Necpalom môjho detstva patrí i Aďuso, s ktorým sme hrávali karty a bedminton. 

A určite nesmiem nespomenúť starkin chlebový osúch. Mňaaaaam! Na bielom ple-
chovom tanieriku s tmavým okrajom nám ho podávala na dvor cez kuchynské okno.  
Zametanie pri sliepkach... Myslím, že starkí pri sliepkach nikdy nemali tak čisto, 

ako keď sme u nich boli na prázdninách a niekoľkokrát za deň zametali sliepkam ☺. 
Nikdy nezabudnem na to, ako som zakaždým čakala, kým sliepka dokotkodáka 
a ešte s horúcim vajíčkom som utekala k starkej. Po jednom som ich celý deň star-
kej nosila a ona sa smiala. Dnes už viem, prečo. Stačí ich večer pozbierať všetky 
naraz ☺.  
Časopis Maňa. Neviem, či treba ešte niečo k tomu povedať. Každý vie, akú úlohu 
v rodine zohráva. Myslím si, že v čase, keď som povedala: „Teta Marienka chce ča-
sopis? Tak bude mať časopis!“ som ešte ani netušila, čo som spôsobila, do akých 
rozmerov sa tento nápad rozrastie a akú životnú rolu bude hrať. O tom, že ju zvlá-
dol bravúrne (a doteraz zvláda), niet pochýb. A to vďaka tebe, Peťka, že si vydržala 
ho robiť aj naďalej, keď sme ťa všetci redaktori opustili ☺. Časopis spájal tetu Ma-
rienku s celou našou rodinou a verím, že bol jedným z „liekov,“ ktorý jej pomáhal 
zvládať ťažkú chorobu. Som rada, že sa zachovali všetky jeho čísla, ktorých hodno- 
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hodnota je na nezaplatenie. 
Postupom času si sa začala venovať i iným záľubám – konkrétne cviče-

niu psov. Stala si sa majiteľkou sučky Savany. Čo ti priniesla do života 
táto záľuba? 
Juuj, veľmi ťažká otázka. Pretože práve v tieto dni mi moja Savannah odišla do 

psieho nebíčka. 
Odmalička som sa veľmi bála psov. Keď som zbadala psa, tak ma musel rýchlo 

niekto zdvihnúť na ruky, prípadne keď som bola už väčšia, prešla som cez cestu na 
druhú stranu, len aby som sa čo najviac tomu psovi vyhla.  
Jedného dňa ma moja kamarátka z detstva zobrala do psieho útulku, kam sa cho-

dievala starať o psíkov. Raz pri takejto návšteve mi jeden zo správcov ponúkol, či sa 
nechcem starať o malého ryšavého psa Savannah. Nemal sa o ňu kto starať, preto-
že každému vždy utiekla. Ja? S mojou fóbiou zo psov? Ale prisľúbila som.  
Mala som šťastie, pretože Savannah sa ma bála viac, ako ja jej ☺. Dlho trvalo, 

kým sme si k sebe našli cestu a začali si vzájomne dôverovať. Prišiel okamih, keď 
išlo o jej život a musela som sa rozhodnúť, či si ju definitívne kúpim, alebo ju ne-
chám napospas osudu. No Pán Boh to asi vtedy tak chcel a zariadil, že už navždy 
patrila ku mne.  
Časom som si ju vycvičila, rozmaznávala a na Vianoce som si ju brávala domov. 

Keď bola po prvýkrát u nás doma, naivne som si myslela, že papať bude na balkóne 
a spať na zemi na kožušine. Platilo to asi prvé dve noci, kým sa nenasťahovala ku 
mne do postele. A tak to fungovalo vždy, keď prišla ku nám domov na dovolenku 
☺. Ona krížom cez celú posteľ a ja schúlená na vankúši prikrytá malým roštekom 
paplóna. 
Čo mi toto všetko dalo do života? Predovšetkým prekonanie samej seba a svojho 

strachu zo psov. Keď som bola malá, nikto v rodine by asi nepovedal, že raz budem 
spávať so psíkom v posteli ☺. Naučila som sa úplne nové veci. O psoch som dovte-
dy nevedela vôbec nič. Zrazu do môjho života pribudlo niečo živé, čo bolo treba 
každý deň venčiť a kŕmiť. Učila som sa aj zodpovednosti. Sedem rokov som každý 
deň šľapala na cvičák ku letisku, za každého počasia. Neexistoval víkend ani sviatok.  
Keď som odišla do Bratislavy, túto starostlivosť v mojej neprítomnosti prevzal oci-

no. No pri každom návrate do Prievidze som sa na Savanu veľmi tešila a podľa sku-
čania a veselého štekania usudzujem, že aj ona na mňa ☺.  
Celých 15 rokov znášala so mnou všetky radosti aj utrpenia a všetky nálady ☺. 

Vzťah človek a pes je jeden zo vzťahov, ktoré sa nedajú opísať, ktoré treba zažiť. 
Zažili sme spolu veľa zábavy. 
Nezabudnuteľný bol pre mňa aj okamih, keď som ju zobrala na návštevu k tete 

Marienke, už pripútanej na lôžko. Okrem toho som samozrejme spoznala i množstvo 
nových ľudí, s ktorými sme zdieľali rovnaký koníček. Tie kamarátstva pretrvávajú 
dodnes. 
Vždy si túžila po štúdiu práva. Tento sen sa ti aj splnil a vyštudovala si 

právo v Bratislave. Popri tom si i pracovala. Ako sa to všetko dalo zvlád-
nuť? 
Ťažko ☺. Vždy som vedela, že chcem študovať právo, no nikdy som nechcela od- 
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odísť do Bratislavy. Po skončení gymnázia ma na vysokú školu nezobrali. Bolo veľ-
mi ťažké sa na právo dostať a myslím si, že aj doteraz je. No nevzdala som sa 
a tento záujem bol nad všetky ostatné, takže som do Bratislavy predsa len odišla 
s predsavzatím, že sa na to právo musím dostať. Našla som si tam prácu a rok po 
škole, počas ktorého som sa veľmi intenzívne pripravovala na prijímačky, sa na mňa 
usmialo šťastie a moja snaha bola ocenená ☺.  
Čo sa týka práce, celkom mi vychádzali v ústrety. Na všetky návštevy školy a skúš-

ky som si síce musela čerpať dovolenku, no celkovo moje štúdium v práci akcepto-
vali. Potom v lete, keď boli všetci na dovolenkách, ja som bola v práci ako inventár 
☺.  
S Božou pomocou a s finančnou aj psychickou podporou mojich najbližších som 

vysnívané štúdium práva úspešne zvládla a ukončila. Plánujem ešte rigorózne kona-
nie, aby som získala titul JUDr. ☺ 
Ktorá oblasť práva ťa najviac zaujíma? 
V škole sme sa zaoberali všetkými oblasťami práva. Najzaujímavejšie však pre mňa 

bolo trestné právo. Bolo záživné a celkom dobre a ľahko sa učilo. No neviem, či by 
som sa mu dokázala niekedy v živote venovať ☺. Napriek tomu sa stále pohrávam 
s myšlienkou pracovať v policajnom zbore.  
Inak ma právo celkovo bavilo (aj keď niektoré veci sa mi zdali byť až príliš zamota-

né ☺). Myslím si, že ma bude zaujímať akékoľvek právo, ktoré ma bude živiť. 
Modlím sa za to, aby sa na mňa usmialo šťastie a aby som si našla robotu v tejto 

oblasti. 
Momentálne žiješ v Bratislave, resp. Pezinku. Čo ťa podnietilo zostať 

v tomto kraji? 
Ako som už spomínala, nikdy som nechcela ísť do Bratislavy a toto mesto mi ani 

nikdy neprirástlo k srdcu. Pripadalo mi vždy veľmi uponáhľané. Každý doň chodí 
hlavne za prácou a potom sa to na tej atmosfére a ľuďoch aj odzrkadľuje. Snažila 
som sa vždy nejakým spôsobom z tohto ruchu uniknúť.  
Prvýkrát som k Pezinku „pričuchla“ vo chvíli, keď moja mamina išla bývať do pod-

nájmu vo Viničnom pri Pezinku. Nikdy som si toto mesto nejako špeciálne nevšíma-
la, no vždy som cítila, že má nejakú inú atmosféru. Bol tam pokoj. Chodili sme tam 
s maminou aj na Vinobranie a vôbec som sa necítila ako v cudzom veľkom meste.  
Až keď som sa zoznámila s mojím priateľom Tomášom, ktorý je tiež z Viničného, 

a začala som častejšie navštevovať Pezinok, pochopila som, prečo má pre mňa Pe-
zinok inú atmosféru. Je to taká malá Prievidza ☺. Dve hlavné cesty prepojené spoj-
nicami. Ešte aj sídliská sú veľmi podobné tým našim. 
Zostať v tomto kraji ma teda podnietilo predovšetkým štúdium, práca, ale aj pria-

teľ Tomáš ☺. 
So svojím priateľom si absolvovala dve cesty do Ameriky. Čím sa podľa 

teba líši mentalita obyvateľov tohto svetadielu od našej?  
Amerika. Krajina, o ktorej by mi ani vo sne nenapadlo, že ju raz navštívim ☺. Až 

raz prišiel Tomáš, ktorý povedal, že sa ožení, až keď uvidí New York. Vtedy som sa 
na tom veľmi dobre bavila. No smiech ma prešiel, keď sme si jedného pekného dňa 
kúpili letenky do USA. To, že uvidím Ameriku, sa stalo skutočnosťou.  
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Prvýkrát sme boli len osem dní v New Yorku. Hneď, ako sme sa vrátili, vedeli sme, 
že tam chceme ísť ešte raz a chceme vidieť ešte viac. Tak sme tento rok išli na pät-
násť dní ☺. Osem dní sme strávili na dovolenke v Miami Beach, dva dni v Kennedy 
Space Centre na Myse nádeje a v zábavných parkoch v Orlande a zvyšných päť dní 
opäť v New Yorku, aby sme si pozreli ešte to, čo sme pri prvej návšteve nestihli.  
Keď sme išli za veľkú mláku po prvýkrát, mali sme pred Amerikou veľký rešpekt. 

Absolútne sme netušili, čo nás čaká, a hoci sme sa dôkladne pripravovali niekoľko 
týždňov, ba až mesiacov. No s New Yorkom sme sa veľmi rýchlo zžili a o pár dní 
sme v ňom boli už ako doma. Keď sme išli do USA po druhýkrát, už sme si celý po-
byt vychutnávali plnými dúškami ☺. 
V Amerike je perfektná atmosféra. New York naozaj nikdy nespí ☺. Žijú tu veľmi 

milí a bezprostrední ľudia, bez akýchkoľvek predsudkov, ktorí sú veľmi pohodlní 
a pohodoví, ba až flegmatickí. Vôbec si nevšímajú a neriešia ľudí naokolo. Absolútne 
sa nezaťažujú malichernosťami a ku všetkým veciam pristupujú tak, že kým to fun-
guje, „netreba si to škrabať.“ ☺ V Amerike keď niečo funguje, tak to tak nechajú aj 
sto rokov a vôbec neriešia a nevymýšľajú, ako to urobiť inak. Zdá sa im to byť zby-
točné ☺, respektíve sú skôr takí strašne pohodlní ☺. Príkladom sú dva kohútiky na 
vodu, alebo šofér autobusu, ktorý ručne otvára dvere na svojom autobuse - a veľa 
iných vecí, ktoré sme my už dávno vymenili za niečo automatizované. 
Už pár rokov si krstnou mamou. Čo by si  nám prezradila o svojich krs-

tniatkach? 
Sú to tie najlepšie, najkrajšie a najúžasnejšie krstniatka na svete. Ale to si asi myslí 

aj Silvinka o malom Maťkovi ☺ a ostatní o svojich krstniatkach.  
Vanesska je už veľká a rozumná a veľa toho narozpráva (asi aj za Rikiho ☺ ). Nie-

kedy sa síce nasmejeme, ale nedá sa nebrať ju v jej výrokoch vážne.  
Malý Riki, ten je zase zatiaľ potichšie, ale zato je veľký beťárisko. Lenka má čo 

robiť, aby ho ustrážila pred rútiacou sa katastrofou ☺. Ale inak je tiež veľmi posluš-
ný a bez odvrávania vám urobí „sluhu.“ Odnesie a prinesie, čo si len rozkážete ☺. 
Lenka je skvelá mama, príkladne sa o deti stará a je mojím vzorom, čo sa týka 

celkovej materskej starostlivosti a výchovy. Aj ja by som raz chcela byť takou mat-
kou, ako je ona. Je pre mňa cťou byť jej deťom krstnou mamou. Aj keď vzhľadom 
k vzdialenosti nemám toľko možností sa im venovať, verím, že keď povyrastú, budú 
ku mne chodiť na prázdniny ☺.  
Aké sú tvoje sny do budúcnosti? 
V blízkej budúcnosti si chcem nájsť dobrú robotu v právnej oblasti (keďže 

o robotu, v ktorej som robila od skončenia strednej školy, som po rokoch prišla 
a momentálne som nezamestnaná). Neskôr túžim sa už postupne usadiť a založiť si 
rodinku. A s Tomim by sme ešte raz chceli ísť do USA. Tentokrát chcem vidieť San 
Francisco ☺.  
Mojím najväčším snom však je, aby celá naša rodinka bola zdravá a šťastná. Aby 

sme ešte dĺĺĺĺho dlho boli všetci pokope ☺.   
 

Petra Humajová 
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SVÄTEC S FAJKOU 
(BL. PIER GIORGIO FRASSATI) 

 

Bol vynikajúcim lyžiarom, milovníkom hôr a horolezectva, človekom, 
ktorý sa rád smial. Zdanlivo nespravil nič výnimočné. A predsa. Keď vo 
veku 24 rokov zomieral na detskú obrnu, ulice lemovali tisícky ľudí.  
 
Pri príležitosti beatifikácie o pár desaťročí 

neskôr bola z fotografií Piera Giorgia 
vyretušovaná fajka. Príbuzní ospravedlňujúco 
hovorili, že keby vedel o škodlivosti tabaku, 
určite by nefajčil. Aj my si podobne ako oni 
myslíme, že svätcami sa môžu stať len ľudia 
bez chýb? Existujú takí vôbec? 

 

Vplyvná rodina 
Pier Giorgio Frassati sa narodil 6. apríla 

1901 v Turíne. Jeho rodina boli veľmi bohatá 
a vplyvná. Otec viedol známe noviny La 
Stampa. Istý čas bol senátorom 
a veľvyslancom Talianska v Nemecku. Matka 
sa venovala umeniu. Pier mal iba jedného 
súrodenca - mladšiu sestru Lucianu.  
Život v rodine Frassatiovcov nebol veľmi 

šťastný. Rodičia si nerozumeli a zdalo sa, že 
ich vzťah skončí rozvodom. Pier, drvený 
týmito okolnosťami, sa s narastaním 
problémov čoraz viac utiekal k Bohu. Nebol 
však pochopený. Otec sa sťažoval, keď ho 
našiel spať s ružencom v ruke. Matka sa zas 
obávala jediného - že Pier Giorgio sa rozhodne stať kňazom.  
Pierovi sa ako študentovi nie vždy darilo. Na gymnáziu dokonca prepadol 

z latinčiny. Neskôr sa pri výbere školy nerozhodol pre kňazstvo, ale začal študovať 
banské inžinierstvo, aby mohol slúžiť Kristovi v konkrétnom prostredí - medzi 
baníkmi.  

 

Obľúbený mladý muž 
Medzi rovesníkmi i ostatnými ľuďmi bol Pier veľmi obľúbeným človekom. Množstvo 

času trávil na výletoch so spolužiakmi a priateľmi. Bol veselý, bezprostredný, plný 
prekvapivých nápadov. Často vtipkoval na účet druhých. Jeho žarty však nikdy 
nikoho neurazili. Pier vedel vycítiť, kde sú hranice zábavy a skutočného života. 
Nevyhýbal sa politickým otázkam. Po skončení prvej svetovej vojny sa otvorene 

postavil proti nastolenému režimu. Angažoval sa v opozičných antifašistických 
stranách a verejne vystupoval proti Mussolinimu.  
Každodenná účasť na  sväte j  omši  č i  modl i tba ruženca bola  preňho  
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samozrejmosťou. Tento mladík plný energie a elánu bez problémov prekľačal 
hodiny v modlitbe pred Eucharistiou. Keď sa ho raz jeden zo spolužiakov, ktorý ho 
videl vychádzať z kostola, spýtal, či sa stal náboženským fanatikom, odpovedal: 
„Nie, zostal som kresťanom.“  

 

Veľká obeť 
V horách spoznal Pier dievča svojich snov, Lauru, s ktorou zdieľali spoločné záľuby 

i rovnaký pohľad na život. Často spolu navštevovali chorých a chudobných. Laura 
však pochádzala z nižších spoločenských vrstiev a Pier vedel, že ak by sa s ňou 
oženil, už by nezabránil rozvodu rodičov.  
Rozhodol sa preto svojej lásky vzdať a rodičom o nej nikdy nepovedal. O jeho 

nenaplnenom vzťahu vedela iba sestra Luciana, ktorej sa raz zdôveril: „Mohol by 
som sa s ňou oženiť proti vôli svojich rodičov, za cenu toho, že by som kvôli novej 
rodine zničil súčasnú. Nebolo by to správne. A tak sa snažím radšej nemyslieť na 
túto záležitosť. Stanem sa obeťou.“ 

 

Všetko pre chudobných 
Svoju pozornosť obrátil Pier už vo veľmi mladom veku na chudobných. Bol pre 

nich schopný urobiť všetko. Nemal problém darovať im vlastný kabát či topánky, 
zaplatiť lieky, zohnať prácu.  
Hoci pochádzal z bohatej rodiny, otec mu nedával veľké vreckové. Snažil sa preto 

peniaze získať inak, napríklad šetrením na cestovnom. Keď sa ho pýtali, prečo taký 
bohatý mládenec cestuje treťou triedou, odpovedal jednoducho: „Lebo štvrtá 
neexistuje.“  
Chudobným nedával iba peniaze, ale hlavne lásku. Často ich navštevoval. Ako 17 – 

ročný vstúpil do Spoločnosti sv. Vincenta de Paul a v roku 1922 aj do Tretieho rádu 
sv. Dominika a aj prostredníctvom týchto spoločenstiev pomáhal, ako mohol.  

 

Posledné dni 
V roku 1925 Pier ochorel. Rodina tomu nevenovala veľkú pozornosť, pretože v tom 

čase umierala Pierova stará matka. Potom už bolo príliš neskoro na záchranu. 
Detská obrna, ktorou sa nakazil pravdepodobne pri návšteve chudobných, mala 
rýchly priebeh.  
Pier zomrel 4. júla 1925 v Turíne, deň pred svojou záverečnou skúškou na vysokej 

škole. Jeho smrťou vyhasol život výnimočného človeka prekypujúceho 
nevyčerpateľnou veselosťou, ale i schopného vzoprieť sa predstavám rodičov 
a doby, v ktorej žil.  

 

„Pre toho, kto verí, nie sú všetky ťažkosti života predmetom zúfalstva, ale slúžia na 
to, aby nás priviedli späť na cestu, ktorú sme opustili,“ povedal raz Pier Giorgio 
Frassati. Skúsme si osvojiť jeho pohľad. Nerobme zo svätých (ako to raz vyjadril 
istý človek) cukrové bábky bez ľudského života. Nechajme im aj tie ich fajky.  

 

Pripravila: Petra Humajová 
(Životopisné údaje: Ż. Podłejski: Soľ zeme a svetlo sveta  3; www.frassati.sk) 
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TAJNIČKA 
 
„Niektorí ľudia sú ako akvarijné rybky – stále v pohybe a ... (tajnička)“  
 

Pavel Kosorin 

1. Časť Prievidze, kde sa uskutočnilo stretnutie redaktorov diecéznych farských 
médií - spojka. 

2. Mesto, ktoré navštívili Erika a Peter Petrášovci v máji – meniny má 17.3. 
3. Koľko rokov oslávila Evka Humajová? - Predložka. 
4. Priezvisko kolegyne Petry Humajovej, s ktorou bola na exkurzii 30.4.2012 – ŠPZ 

Bratislavy. 
5. Meno zboru, ktorý mal  27. mája vystúpenie v Nitre – predstavy a deje prežité v 

spánku. 
6. Názov skupiny, ktorá vystúpila 22.1. v Prievidzi – hora inak. 
7. Aký odbor vyštudoval Alexander Bohó? – Samostatná časť tenisového zápasu. 
8. Náš štát – chemická značka berýlia. 
9. Priezvisko súčasnej necpalskej richtárky – číslovka. 
10. Názov rieky, ktorú splavoval Milan Petráš – krstné meno vnuka kapelníka 

Necpalanky. 
Maťka Humajová 

1.
8.

2.
13. 12.

3.
1.

4.
3. 6.

5.

6.
9. 11.

7.
5.

8.
4. 7.

9.
2.

10.
10.
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OSEMSMEROVKA 

 

Hádalo sa sedem žien. Muž povedal: 
„Nech hovorí najstaršia!” 
... a (tajnička 4 4 písmená) 
 

AUTOMOBILIZMUS, CENA, DENÁR, GENERALIZÁCIA, GIRLANDA, GRANKO, HO-
MOGENIZÁCIA, HOCI, HORA, KAIN, KAJAKÁRKA, KÔŇ, KRKOVIČKA , KRSTITEĽ-
NICA, KONÁR, KOZA, KUNA, LETOPOČET, ĽUBA, MIEŇ, MENO, METER, METRO-
POLITA, MILENA, MÚKA, NIESŤ, ŇUFÁK, OŠETROVATEĽKA, POHÁR, POĽOVNÍK, 
POMARANČ, PRIECESTIE, PRÚD, REAKCIE, RECEPT, RESPIRÁCIA, REVÍZOR, 
REVOLUCIONÁR, RIAD, ROLUJ, RUKÁV, RÚRA, SENO, SIETNICA, SONO, TÁSLER, 
ŤAVA, TERAZ, TIEŇ, TONA, TROJNOŽKA, VEĽKÝ, ZAŇHO 

Maťka Humajová 
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JEDINE S LÁSKOU 
(Spomienka na starkého Petra Petráša) 

 
V stredu večer, 25. apríla 2012, sme sa spolu s maminkou vybrali na 

sv. omšu. Páter Juraj v kázni hovoril o evanjelistovi Markovi a jeho 
spojitosti s apoštolom Petrom. „Marek napísal evanjelium podľa 
rozprávania Petra. Kde bol Peter, tam bol i Marek.“  
 
Po návrate domov som začala tušiť, že 

táto spojitosť pravdepodobne nadobudne 
i iný, pre nás symbolický význam. Bolo 
Marka, starký sa volal Peter a jeho život 
sa uberal  - k novému začiatku. 
 
Požehnané roky 
Dvadsaťsedem požehnaných rokov. Inak 

ani nemôžem nazvať čas, v ktorom mi 
bolo dožičené prežívať deň čo deň, večer 
čo večer v prítomnosti starkého Petra. 
V najrannejších spomienkach mojej 
pamäti zostal zapísaný ako čerstvý 
dôchodca, neuveriteľne pracovitý a činný. 
Práca, kvalitne odvedená, vypĺňala jeho 
deň od rána do večera.  
Potom prichádzala na rad rodina. 

Manželka čakajúca na láskavý pohľad, deti 
čakajúce na múdru radu a vnúčence čakajúce na každé jedno slovo. Starký bol 
totiž veľmi zanietený a dobrý rečník.  
Maminka si dodnes spomína na chvíľu, keď po mojom narodení začala opäť 

chodiť do roboty. Starký ma dostal na starosť. Raz, keď sa maminka vrátila 
domov, našla starkého sedieť dole v kuchyni na zemi. Zničene sa opieral 
o radiátor a s klipkajúcimi očami sa snažil kotúľať loptu smerom ku mne. Ja 
som neustále pobehovala za ním, roztvárala som mu nasilu oči a volala som 
naňho: „Starký, nespi! 
Vraj som vždy bola taký jeho malý generál, osoba, ktorú poslúchol na prvé 

slovo. Zabával sa dobre na oslave a nie a nie ho dostať domov? Stačilo poslať 
mňa. „Starký, domov!“ zavelila som a už sa dvíhal.  

Neskôr, keď som začala chodiť do školy, všimla som si, že starký robí 
v písanom texte veľmi veľa pravopisných chýb. „Starký, musíš sa to naučiť! 
Budeme písať diktáty!“ povedala som. A tak starký počas dlhých zimných 
večerov poslušne sedával spolu s Maťom a Maťkou za stolom a písal diktovaný  
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text. Samozrejme, nevyberala som žiadne ľahké veci, a tak väčšinou všetci 
skončili s morom chýb a chúďa Maťka – druháčka – aj so slzami v očiach. 
Podávala som im dvojky z ľútosti a bola som odhodlaná, že ja ich to naučím. 
A starký poctivo písal a písal.   
 
Detstvo s ním 
Boli to úžasné chvíle, ktoré sme so 

starkým prežili! Hlboko sa mi vryli do 
pamäti všetky cesty v sedielku na jeho 
ruskom bicykli, keď sme do istej závodnej 
kuchyne chodili brať pomyje pre naše 
prasiatka, ale i vyháňanie oviec na pašu či 
početné zabíjačky.  
Počas letných prázdnin som sa niekedy aj 

hnevala, keď ma každý deň skoro ráno 
budilo stereotypne sa opakujúce búchanie 
garážových dvier, púšťanie vody, 
„cinkanie“ bráničky, štekajúci pes či 
krákoriace sliepky. Starký sa totiž vždy 
pred odchodom musel postarať o celý náš 
„chovný dvor“. Častokrát som ho počula, 
ako kričí: „Udite!“ Presne som vedela, čo 
v tej chvíli robí. Skladá si z hlavy šiltačku a zaháňa sa na sliepky, ktoré ho práve 
obstúpili a nedovolia mu spraviť ani krok.  
Zima bývala iná. Na stavbách sa nerobilo, starký sa zamestnával nami. Brával 

nás na sánkovačky, dlhé prechádzky, vyrobil nám pred domom klzisko. 
Spomínam si na jeden deň, keď sa rozhodol vziať nás na lyžovačku na miesta, 
kde sa kedysi ako dieťa lyžoval on sám – kdesi pod horu smerom na Brezany. 
Po strastiplnej ceste, ktorá nás poriadne zmorila, sme dorazili ku kopcu. Bol síce 
dosť prudký, zato celý zarastený stromami a kríkmi. „A to tu kedy narástlo?“ 
Tak znela jediná veta, ktorú starký povedal. Domov nás už na sánkach musel 
dotiahnuť on, neboli sme ochotní viac spraviť ani krok ☺.  
Náš starý bol šikovný majster. A naše želanie mu bolo rozkazom. Zhotovil nám 

z dreva betlehemček na Vianoce, usilovne ukazoval, ako sa píše švabachom 
a neúnavne rozprával nespočetné historky zo svojej mladosti.  
Vo chvíľach, keď boli naši rodičia obaja v nočnej a dovolili nám spať vo svojej 

posteli v spálni, sme sa najviac tešili na okamih, keď nás starký príde 
skontrolovať. Kým pred starkou sme mali rešpekt, lebo tá vždy na nás spravila 
krik, že neposlúchame, so starkým to bolo úplne iné. Keď sme ho počuli, že 
kráča hore schodmi, napchali sme rýchlo pod periny deky a lopty a my sme sa 
poschovávali za závesy. To bolo radosti, keď starký namiesto nás odokryl takúto 
nastraženú pascu a ešte nás musel aj hľadať! 

Starký s Maťkou 
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Ako žiť 
Čas plynul a starký pomaly strácal sily. O to viac sme mohli byť s ním. Ťažko 

sa mu chodilo, zato ústa fungovali na plné obrátky. Recitoval a vyspevoval 
ostošesť a onedlho sme jeho obľúbené kúsky už aj my vedeli naspamäť.  
Pamätám si na jeden večer, kedy sme vo vlasteneckej nálade spievali všetci 

traja (so sestrou i bratom) i starkou a starkým pieseň Kto za pravdu horí. 
Zároveň sme pritom spomínali na slávnu historku zo starkého detstva, keď 
dostal od učiteľa na hudobnej slákom po hlave. Pri spievaní českej hymny sa 
totiž (keďže nemali text) riadil tým, čo počul. A tak namiesto slov „zemský ráj to 
na pohled“ odušu vyspevoval „zemský rajtop na pohreb“. Nuž čo, učiteľ ho 
opravil a správny text už vedel navždy ☺.  
Staroba si však nevyberá. A tak on, slávny tanečník a neúnavný spevák, začal 

strácať okrem schopnosti chodiť pomaly aj schopnosť rozprávať. Ponáral sa 
čoraz viac do svojho vlastného sveta, až napokon prestal takmer úplne hovoriť.  
Niekedy sa mi podarilo ho k čomusi podnietiť (najmä keď sa mu starká 

vyhrozila, že som pani učiteľka a tú musí poslúchať), ale bolo toho už málo. 
Napriek tomu sme sa z toho tešili. Rovnako ako aj z jeho žmurkania, ktorým 
sme sa ho naučili odpovedať, keď sa mu nedalo hovoriť, zo stisku ruky či 
pohladenia, ktoré „ovládal“ takmer až do svojich posledných dní.  
Keby som mala povedať, čo ma na starkom najviac fascinovalo, tak to boli 

práve jeho ruky. Veľké, mocné, pracovité, no zároveň veľmi nežné a jemné. 
Vždy plné tepla. My dve so starkou, ženy večne zimomravé, sme po návrate 
dovnútra z mrazivej zimy až tak čakali na jeho slová: „No daj tú dlabku sem!“ 
Chytil nám ruky do svojich a o chvíľu nebolo po chlade ani stopy.  
So starkým som sa vlastne až do posledných chvíľ „rozprávala“ rukami. Päť dní 

pred smrťou, keď som starkého „bavila“, kým bola starká v kostole, sme sa dve 
hodiny v kuse držali a pozerali na seba. Asi sme tak trochu tušili, že tomu už 
takto nebude dlho. Starký vôbec nespal a uprene sledoval každý môj pohyb, ak 
som sa od neho náhodou na chvíľu vzdialila.  
Odišiel nám tichučko, doma, bez veľkého trápenia. Tak, ako si to svojím 

úžasným životom a láskou k nám zaslúžil. Vždy verný Bohu a láske, vedel, že sa 
len vracia domov. A my sme si istí, že tam na nás bude čakať.  
Ja som potom už len so slzami v očiach počúvala nádhernú pohrebnú kázeň 

pátra Gerharda a s dojatím sledovala množstvo ľudí, ktorý sa s ním prišli 
rozlúčiť. Boli pre mňa dôkazom toho, že starký sa nedával len nám. Rovnako 
vrúcne sa dával aj iným. V dnešnej dobe plnej materializmu, zhonu, nenávisti 
a nelásky to bola veľká vec.  
Starký bol a zostáva pre nás dôkazom toho, že prežiť sa dá všetko. Detstvo 

bez otca, život v totalite i staroba v nemohúcnosti. No jedine s láskou.  
 

Vnučka Peťka 
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TAKTO NAŇHO SPOMÍNAJÚ 
 

Manželka Filka: 
Spomínam si na starkého ako na usilovné-

ho, pracovitého, veselého človeka, dobrého 
manžela a otca. Raz, asi tri roky po svadbe, 
sa ho moja maminka spýtala: „A čo Peterko, 
ako gazdiná? Poslúcha? Dobre varí?“ Starký 
sa zasmial a povedal: „Jój, veľmi dobre. Aj 
polievky, aj všetko!“ Mama sa potom na 
mňa pozrela a spokojne sa usmiala. Piecť 
som pri ňom musela každú nedeľu. Len raz 
som čosi neupiekla a už sa na mňa po obe-
de spýtavo pozrel: „Mama, no a štuplík ne-
bude?“   

 

Syn Milan: 
V súvislosti s ním mi prichádza na um slovné spojenie „včera ti kúpim“, ktoré pou-

žíval vždy, keď nám niečo kúpiť nechcel ☺. 
 

Syn Peter: 
Raz sme sa so starkým vybrali lyžovať. On si myslel, že sa na lyžiach – tak ako 

kedysi – bude musieť poháňať. Tieto však už mali umelú sklznicu. Starký sa pustil 
dole kopcom a zrazu zistil, že nevie zabrzdiť! Zohol jedno koleno v snahe nejako sa 
zastaviť preletel dole a zmizol za kopcom. O chvíľu sa vynoril spoza neho a ochkal: 
„Jáj, tú kosť som si narazil, kde mi mal chvost narásť!“ 

 

Dcéra Evka: 
Starký bol veľmi veselý, no zároveň i zádumčivý človek – najmä keď mal veľa prá-

ce. No keď mal všetko porobené, jeho rozprávaniu nebolo konca! 
 

Vnučka Lenka: 
V súvislosti so starkým si spomínam najmä na okamihy našich príchodov do Ne-

cpál. Starký vždy vyšiel vysmiaty spoza rohu domu, aby nás privítal. Zvyčajne mal 
oblečené montérky a často nosil obuté bagandže. Môj manžel Roderik mi často zdô-
razňuje, že jeho meno si pamätal dlhšie ako moje. Mal ho pravdepodobne spojené 
s mestom Handlová, kde on ako murár pracoval a odkiaľ Roderik pochádza. 

 

Vnučka Lucka: 
Nezabudnuteľné sú starkého básničky, pesničky, povedačky, ktorými napodobňo-

val zvonenie zvonov, ale i spôsob jeho tanca. Keď tancoval, vždy si vymýšľal nejaké 
vlastné cifry, ktoré či chceli, či nechceli, jeho tanečníčky museli zvládnuť. 

 

Vnučka Veronika: 
V pamäti mi utkvelo, ako som raz so starkým šla na bicykli po pomyje do terajšie-

ho Jantára. Spomínam si tiež na to, ako sme sa vozili na ohrade, v ktorej starký vie-
dol ovce po ceste k potoku, kde ich vypúšťal na pašu. Keď nám starký staval dom, 
väčšinou som maminke pomáhala chystať obed. Jednou z mojich úloh pri obede  
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bolo prestrieť starkému pod zadok noviny na stoličku, aby ju nezašpinil. 
A samozrejme, naliať za jeden ☺.  

 

Vnučka Silvia: 
Starký bol človek, ktorého som si veľmi vážila. Všimla som si, že je prirodzenou 

autoritou i pre druhých. Nepamätám si, že by hovoril veľa, ale zato pozorne počúval 
☺. Na jednej strane to  bol človek prísny, uznávajúci tradície a hodnoty ako Boh, 
rodina a svedomitá práca, na druhej to bol ale tiež šibal s veľkým zmyslom pre hu-
mor a zábavu. Keď nám s dedkom stavali dom, často som ich sledovala pri práci s 
veľkým obdivom. Spomínam si aj na rodinné oslavy, kde sa s bratom Kamilom vždy 
riadne zabávali a mávali pri tom kapesníkom ☺. Od ocina viem, že svojim deťom 
kadečo dovolil povystrájať (a niekedy sa aj sám zapojil ☺). No ocino mi zároveň 
porozprával aj veľa príhod, ktoré svedčia o tom, že starký bol čestným a spravodli-
vým človekom s rozumom a srdcom na správnom mieste. Mnohí sa mali od neho čo 
učiť. Všetkým vnúčatám by som priala mať takého starkého, akého som mala ja. 
Som vďačná, že môžem byť členkou jeho rodiny. 

 

Vnuk Maťo: 
Ja si spomínam na to, ako ma starký po prvýkrát oholil. Už dlhšie sa na mňa tak 

nespokojne pozeral s poznámkou: „Maťo, už by si sa aj oholiť mohol!“ Ja však stále 
nič. A tak ma raz pred odchodom na nedeľnú omšu zadržal a rázne povedal: „No 
poď sem!“ Moje „páperie“ mi oholil holiacim strojčekom u nich dole v kúpeľni. Mal 
som potom taký čudný pocit, zdalo sa mi, že mám takú neprirodzene hladkú kožu.  

 

Vnučka Maťka: 
Keby som mala opísať aspoň zlomok z toho, čo sme kedy so starkým zažili, musela 

by o tom vyjsť kniha na mnoho pokračovaní. Aj keď mal starký vždy veľa práce, 
v zime, keď nechodil na fušky, sa staral hlavne o nás, svoje vnúčatká. Sánkovačky, 
lyžovačky, prechádzky... A pritom jeho nezabudnuteľný smiech a radosť zo života. 
Myslím, že práve on bol v našej rodine nositeľom skvelej nálady na každej rodinnej 
oslave. Pozorovať ho pri tom, ako sa zabával, bol pre nás veľký zážitok. Vždy sme 
sa naňho mohli spoľahnúť, či už išlo o zostrojenie nejakého vynálezu, či 
o vytrhnutie prvého zúbku, keď maminka musela ísť do roboty. A aj v časoch, keď 
už nám toho veľa neporozprával, sme vždy vedeli z jeho pohľadu, pohladenia po 
líčku či každovečerného dávania krížika na čelo to, ako nás má veľmi rád. Vieme, že 
aj teraz z nebíčka na nás dáva pozor. Ďakujem Pánu Bohu za tých 20 rokov môjho 
života, ktoré som s ním mohla prežiť. 

 

Na rozlúčku 
 

Drahý náš starký, 
srdečná vďaka za všetko! 

S láskou spomínam a nezabúdam. 
Modlím sa, nech Ti Pán udelí večnú radosť vo svojom kráľovstve. 

 

Tvoja Filka 

Pripravila: vnučka Peťka 
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A SME SA IHRALI... 
(Spomienky starkého Petra na detstvo) 

 

Ako druháčka na vysokej škole som mala predmet s názvom dialektológia, 
ktorý sa zaoberá nárečiami. Súčasťou absolvovania tohto predmetu bola 
i praktická úloha – nájsť v oblasti, kde žijeme, človeka nad 70 rokov, nahrať 
súvislý prúd jeho reči a transkribovať (čiže prepísať text tak, ako sa vyslo-
vuje, nie píše). Táto fonetická transkripcia nemala byť spisovná, ale mala 
v sebe zohľadňovať práve nárečové prvky danej oblasti. No kto bol na toto 
vhodnejší, ako neúnavný rečník, náš starký Peter?  

 

Nahrávku na magnetofónovej páske som síce musela odovzdať, ale prepis textu star-
kého reči doteraz existuje založený v mojom digitálnom archíve.  
Mierne upravený (samozrejme, v písanej, nie transkribovanej) podobe vám ho ponú-

kam práve v tejto chvíli, keď sa musíme zmierovať so skutočnosťou, že starkého hlas 
a výnimočné rozprávanie už na tomto svete nikdy počuť nebudeme... 

 

(V texte sa napriek tomu, že je to nespisovné, snažím naznačovať osobitosti starkého 
výslovnosti, ktoré nám všetkým boli tak dobre milé a známe.) 

 

Úvod k práci 
 

Z úvodu k práci vyberám: 
 

Prievidzské nárečie patrí medzi stredoslovenské hornonitrianske nárečia. Vyčleňuje sa 
ako osobitná skupina v meste Prievidza a okolitých obciach. Medzi typické znaky tohto 
nárečia patrí napríklad vyslovovanie hlásky „ä“ aj po k, g; zmena skupín dl, tl na gľ, kľ; 
vyslovovanie l-ového tvaru slovies ako „u“. 
Na praktické zachytenie živého prievidzského nárečia používam výpoveď môjho 79–

ročného starého otca Petra Petráša, ktorý celý život prežil v Prievidzi, presnejšie v jej 
časti Necpaly. Tie boli ešte zhruba pred štyridsiatimi rokmi samostatnou obcou. Starý 
otec pracoval ako murár a bol vychýrený po celom okolí. Osvedčil sa totiž ako dobrý 
a šikovný robotník, a tak ani po odchode do dôchodku nemal dlhší čas pokoj a chodil 
na rôzne „fušky“.  
Rozhovor s ním, ktorý som robila 18. februára 2006, bol uvoľnený. Starý otec rozprá-

val o svojom živote a nemal problémy s tým, že ho niekto nahráva. Jeho reč sa vyzna-
čuje až nadmernou mäkkosťou, občasným používaním archaizmov a vyslovovaním 
koncovky „l“ v slovesách ako „u“. Tento spôsob výslovnosti má pôvod ešte v jeho det-
stve, pretože keď niektoré z detí povedalo „bol“ namiesto „bou“ a podobne, ostatné ho 
hneď zahriakli: „Čo sa panštíš?“ Preto si tieto osobitosti v reči náš starý otec zachoval 
až dodnes. 
Starý otec nemá rečovú chybu, prípadné problémy pri prepisovaní textu mohol spôso-

biť fakt, že mu chýbajú niektoré predné zuby. 
 

Prepis textu 
 

Spomienky na detstvo 
„Do školy som choďou v Nedožeroch, do prvej triedy, vieš? Lebo keď bou otec vo 
Francí a mama išli na roboty, a to s týmato od Petrášov, od Zápotokov, vieš? Mňa zo- 
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zobrali do kuchyne a tam som bou voľade. A sme sa ihrali v takých jamách, čo sa tam 
dávala burgyňa, vieš? A to bolo prázdne na jeseň, tak sme sa tam hrávali ako deti. No 
a tak. 
A potom som choďou v Nedožeroch do školy. Keď mama išli na roboty, tak ma dali 

k starkej do Nedožier, vieš? A učiteľ bou tam, počkaj, ako sa písau... Verček. Matej 
Verček, ten tam ako učiteľ bou. No a tam som choďou do školy, do prvej. No a potom 
zase tuto.  
Len už mi to nešlo dobre, lebo na zimu som prišiou sem a tuto, pravda, zase inak sa 

učilo ako tam. Tuto bou jeden učiteľ, prišiou z Dolniak a tuto z Pravna mau ženu, Ne-
mku, to bolo za Slovenského štátu. No a on sa písau, počkaj, ako sa písau, či mi to 
príde na rozum... No, ako sa písau ten učiteľ, veď som to veďou doteraz... Oný, tento, 
Halás. Ale potom to bolo voľáke nemecké meno lebo aké, tak si ho dau poslovenčiť. 
Horský. Ale až keď sme chodili do školy, vieš? No a z Pravna mal ženu, Nemku. A či to 
bol Maďar lebo Nemec, bohvie. Halás – to bou ako Maďar, by som povedau. 
No tak potom s tým som sa poznau. Choďou aj k nám do starého domu. To vtedy 

chodeli učitelia cez prázdniny zapisuvať. Neviem, čo to chodeli. A tento to mau na sta-
rosti. No neviem, či do akej triedy, lebo čo, ja neviem už. Cez prázdniny choďou. 
No tak my sme mali také hrušky na záhrade, miadovky sme ich volali. Také vysoké. 

Ale dobré hrušky to boli. Tak sa mu ľúbili, tak vždy, keď prišiou, tak som mu natriasou 
za tašku. No, tak bou spokojný se mnou. 
A potom som skončou, pravda, päť tried ľúdových, a to bolo na Drevenom rínku, 

Antona Mišuta škola to bola, nová škola. Ale de je to teraz, už ja neviem. Tam bola 
niže pošta, stará pošta, pravda mama? Neviem, tá škola, či tam nie je pristavenô to 
gymnázium. Muselo byť, zvaliť sa to nemohlo. Lebo to bolo za Slovenského štátu ro-
bené, to bola nová budova. No a tam sme chodeli aj Necpaľania, aj Prividžania, vtedy 
sme ešte boli ako Necpaľania obec, vieš? Ale tu škola nebola. Chodeli sme do Prividze. 
No a peši, pravda. A vedľa kostola a tam doľava bola tá škola ľudová. Antona Mišuta 
bolo na nej napísané hore. To bou ako farár prievidzský, alebo dekan, lebo čo. Voľáku 
hodnosť mali cirkevnú, ale akú, neviem. 
No tak, to som ľudovú ako skončou a potom sme do tej meštianky, vieš? No ale tam 

sa skúšky nerobili, to automaticky. A tu bolo päť tried a toto už sme ako išli do prvej 
meštianky, to bola šiesta trieda. No ale tam som mau jedného učiteľa, to som už spo-
mínal šak, jeho otec bou zubár. No a písau sa... Teraz mi nepríde na rozum tiež... 
No... Ty, mama, nevieš? Tomášik, Tomášik ten učiteľ bou. No a ten bou proti mne, 
vieš? Lebo ja som bou taký ľudáčisko, vieš ako, Slováčisko. No a stále bou proti mne, 
stále mi vytýkau, že sa mám lepšie učiť a neviem čo. Tak som to spomínau doma ma-
me, vieš? A mama mi povedali: „Ale vieš čo? Vykašli sa naňho a zostaň doma!“ Vtedy 
som mohou zostať, vieš? Lebo šak päť tried som už mau. No a toto som nemuseu 
mať, tie meštianky, vieš?  
No tak potom som ostau doma z tej druhej meštianky. No, tak to bolo zhruba. Ostau 

som kravy pásať a tak, gazduvať, lebo otec mi za Slovenského štátu zomreli, vieš? Šak 
sa tu pochovaný, na necpalskom cintoríne. Lebo vtedy ešte Necpaľania tu pochovávali, 
nie do prividzského.  

 

Pásanie kráv a veci s tým spojené 
No tak pri tom pásaní kráv sme vždy vymýšľali všelijaké hry. A chodili sme až tam 
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hore, pri Brezany, volalo sa to Ohrádzaná. To bolo ako kto toho mestského bujaka 
držau (Kováče väčšinou), tak tí to mali ohradené a volalo sa to Ohrádzaná. A tam ko-
seli, vieš? Seno. No a tam sme chodeli pásať.  
A to bolo skoro v hore, by som povedau. A vieš ako. Menší hrali fodbal lebo čo 

a vtedy sa hodne hrali aj na pasáka. Vieš, čo je to na pasáka? To sa tá teniska takto, 
vieš? Tou palicou. Spraveli sa méty. Dajme tomu odťalto sa hra začínala, potom bola 
prvá méta a druhá méta ako... Palica... A to sa obehuvalo, vieš? No a keď to veďou 
dobre zaprať a to deľako išlo, tak to druhý obehou. A niekedy keď bližšie... Lebo ne-
mohou, len tri razy tú lobdu zaprať. Tak keď sa to nepodarilo, tak tí, čo tam chytali, to 
boli na dva tábory podelení, tí hrali ako obranu. A keď chytro hoďou do teba, už sme 
prepadli. No a počítalo sa, koľko je striel, koľko vydržali ako.  
No a kravy, kravičky pri Ohrádzanej do hory sa naučeli, a keď sme hrali tuho, tak 

sme ich nehali tam. Šak reku ich tam nájdeme. Tak sme ich potom hľadali. Napasené 
boli dobre. Lenže to bolo deľako z Necpál, vieš? A to zbadali. Mama mi vždy povedali: 
„Zase pri tej Ohrádzanej ste pásli?“ „A prečo?“ Že mali menej mlieka té kravy, lebo išli 
kus peši, tak potrateli mlieko, vieš? Sa dobre napásli, ale mlieko potrateli. 
No tak potom sme málokedy ta chodeli, vieš? Radšej do Pastvine tuto. Miče vŕštek, 

vieš, de bou Miče vŕštek? Nie? Tam, ako sa šlo do Poštáre jarku a takto hore briežkom 
ten pasienok, to sa volalo Miče vŕštek. Ale prečo sa to tak volalo, to už ti neviem pove-
dať. No, tam sme chodeli často, vieš?  
Lenže tam sme neradi išli, lebo nám ušli kravy na role, vieš? Lebo to boli súkromné 

role vtedy. Vtedy to nebolo tak ako teraz, že keď ujde, tak je to štátne. Vtedy to boli 
súkromníci všetko tam. Lebo krava, to bolo huncút. Kde videla najzelenšie, tam išla, či 
to bola gätelina, lebo čo. Sme napásli a išli sme domov. 
Jáj, no a té kravy mali zvonce na krkách, vieš? Keď sme išli do hory, aby sme počuli, 

že kde zvonia a tam sme ich našli. No a potom sme vymysleli, že voľatorá, čo mala té 
zvončeky, že päť hrncov melencov a šiesty rezancov, ak ho myk, tak ho myk, sem ho, 
tam ho. Bojnické zvony z kostola, to sme počuli, keď bou, pravda, obed, to tak nahru-
bo zvoneli té zvony, že: „Ovsený chlieb nechcem, ovsený chlieb nechcem...“ Tak na-
hrubo, vieš? To sme si tak vymysleli. A na kaplnke, tam pravda: „Len keby bou, len 
keby bou...“ A takéto oné sme vymýšľali ako chlapci, vieš? 
No ale potom ma videli a fodbal som hrával dosť. No a s takou lobdou, u Baťu to 

dostau kúpiť, tú lobdu. Neviem, za koľko, koľko to stálo, moc nie. To bola ako gume-
ná, vieš? To sa ľahko kopalo. Fodbal takýto remenný, to až neskôr bolo, to sa muselo 
fúkať a neviem čo...  
No a potom ako to bolo ďalej?“ 
 

Touto vetou starkého rozprávanie končíme a sľubujeme pokračovanie nabudúce. Ešte 
hádam dodám, že v poslednej časti sa starký v rozprávaní pomýlil. Povedačku „Päť 
hrncov melencov...“ totiž ako malí chlapci vravievali na zvony na brezianskom kostole, 
nie na kravské zvony.  
 

Spracovala: Petra Humajová 
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ZA VŠETKÝM STOJÍ MAMA 
 

30.  marca oslávila svoje 50. narodeniny naša mamička Evička Humajo-
vá. Na jej oslave odznel i tento príhovor.  

 

Milá mamička! 
 

Za všetkým stojí mama. Súhlasíš s týmto výrokom? 
Nepovedal ho žiaden významný filozof, spisovateľ, 
básnik, vedec či literát. Pomyslela som si ho ja ☺. 
A zdá sa mi, akoby v ňom bola ukrytá istá pravda. 

Veď zoberme si len Tvoj vlastný život v časoch, kým 
si ešte nemala nás. Keď malá Evka 30. marca 1962 
prišla na svet, stála za tým mama. Dnes ju už síce 
voláme starká Filka, ale vtedy sa ešte týmto titulom 
nehonosila ☺. Bola to jednoducho mama, ktorá Ťa 
chránila pre dvoma staršími bratmi, Milanom 
a Peťom, a ich výrokom: „Pozor, ide Kazisvet!“, i pred 
učiteľmi, ktorí na Teba útočili v časoch komunizmu 
len preto, že si chodila na náboženstvo. No zároveň 
Ťa vo všetkom podporovala. I v rozhodnutí stať sa 
zdravotnou sestrou.  

To si sa naučila od nej. Keď si sa vydala za nášho 
ocka Jožka a postupne sme prišli na svet my traja, 
stála si už Ty za nami – ako naša mama. V šťastí 
i v nešťastí, v zdraví i v chorobe, tak, ako si to sľubovala ockovi pred oltárom.  

A tak nebolo dňa, kedy by nám chýbalo Tvoje pohladenie či „krížik na čielko“. 
Dobre si vedela, Komu nás zveriť vo chvíľach, keď nebudeš môcť byť s nami Ty 
osobne.  

Tvoje výchovné metódy boli vždy účinné a presné. Varechu stačilo použiť raz 
a potom na nás zaberalo už aj „zašramotenie“. Vyhrešiť nás stačilo raz a potom už 
veci vyriešil aj jeden vyčítavý pohľad.  

Čo si však na Tebe vážim najviac – vždy si nás dokázala počúvať. Po príchode zo 
školy, na záver každého dňa... Na každom mieste a v každom čase, kedy sme to 
potrebovali. Nikdy tomu nezabránilo ani prílišné množstvo práce, ani denný kolobeh 
povinností. Naše starosti a radosti boli u Teba vždy na prvom mieste.  

Každodenná modlitba a hlboká viera Ti vždy dávali odvahu byť silnou. A stáť za 
nami vo všetkom. Dovoľ nám preto, aby sme Ti pri tejto príležitosti venovali ešte 
jeden darček. Knihu, ktorá bola vytvorená špeciálne len pre Teba. Nazvali sme ju 
jednoducho. „Za všetkým stojí mama“. Myslím, že už vieš, prečo.  

Prajeme Ti ešte raz všetko najlepšie! 
 

Peťka (+ Maťo a Maťka) 
 

Kniha pre maminku bola zostavená z toho najlepšieho, čo sme v Mani 
roky ponúkali i Vám.  

Evička Humajová 
vtedy ešte Petrášová 



RECEPTY MAŇA 37 

RECEPTY 
Kokosový jablčník 
 

5 vajec, 20 dkg kryštálového cukru, 5 
polievkových lyžíc vody, 20 dkg 
polohrubej múky, ½ balíčka prášku do 
pečiva 
Žĺtky šľaháme s 2/3 cukru a vodou do 

peny, zvlášť vyšľaháme sneh z bielkov 
a zvyšného cukru, spojíme s vyšľahanými 
žĺtkami, pridáme múku s práškom do 
pečiva a upečieme.  
Plnka I.: 1 kg postrúhaných jabĺk, 3 polievkové lyžice cukru, 1 vanilkový cukor, 1 

čajová lyžička škorice, 4 polievkové lyžice marhuľového džemu, 2 vanilkové 
pudingy, 4 dcl vody 
Jablká podlejeme trochou vody a udusíme domäkka. Vo zvyšnej vode rozmiešame 

puding, za stáleho miešania ho vlejeme do jabĺk a uvaríme. Do odloženého 
vmiešame džem, môžeme dochutiť rumom a necháme vychladnúť. 
Plnka II.: 1 ½ dcl mlieka, 8 dkg cukru, 10 dkg kokosovej múčky, 2 pochúťkové 

smotany, 2 práškové šľahačky, 3 dcl mlieka 
Mlieko a cukor dáme variť, do vriaceho vsypeme kokosovú múčku, miešame, kým 

sa mlieko vyvarí, odložíme a necháme vychladnúť. Práškovú šľahačku vyšľaháme 
s mliekom, pochúťkové smotany rozmiešame, pridáme šľahačku, postupne 
striedavo spojíme s vychladnutou kokosovou hmotou. 
Vychladnutý piškótový plát potrieme marhuľovým džemom, navrstvíme jablkovú 

plnku, na to masu zo šľahačky, smotany a kokosu. Na vrch postrúhame čokoládu 
a dáme stuhnúť. 

 
Rýchle koláčiky 
 

80 dkg hladkej múky „špeciál“, 3 žĺtky, 
30 dkg „Palmarínu“ (Hera...), 4 dkg 
kvasníc, 1 polievková lyžica cukru, trošku 
soli, 1 pochúťková smotana a podľa 
potreby mlieko 
Spravíme kvások, vypracujeme mäkšie 
cesto, necháme asi 20 minút postáť, 
potom po častiach rozgúľame na tenšie 
(asi 3 mm), robíme rožky, buchtičky, 

šatôčky... Plníme makovou, orechovou alebo tvarohovou plnkou, ukladáme na 
vymastený plech, necháme trochu pokysnúť, potrieme vajíčkom a pečieme.  

 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
 

 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU... TROCHU INAK 
 
Dnes si v rubrike Z archívu budete môcť prečítať niekoľko 

exkluzívnych slohových prác Maťky Humajovej. 
 
Rozhovor v aktovke 
 

Vracala som sa zo školy. Naraz počujem v aktovke šum. Potom sa ozve hlas: 
„Neotieraj sa o mňa, lebo ma zašpiníš! Vidíš, že mám nové šaty!“ Podľa hlasu som 
spoznala, že to bola Aritmetika. Vravela to Dejepisu. 

Bolo to zvláštne, lebo moje knihy sa nikdy nehádajú. Niekedy sa ešte pohádala 
Hudobná so Slovenčinou, ale nikdy nie Aritmetika s Dejepisom.  

Počula som šuškanie. Pritúlila som sa k taške a počúvala som, čo knihy hovoria. 
Dejepis sa prihovoril Aritmetike: „Počul som, že dnes v banke nik nie je. Všetci sú 
na nejakej schôdzi v Bardejove. Najvyšší čas tam ísť!“ 

Zľakla som sa. Veď moje knihy sú zlodejky! 
Prišiel ten deň a ja som zistila, že moje knihy nechcú vylúpiť banku. Chceli si len 

vziať perá s nápisom Tatra banka. 
 

príma (šk. rok 2002/2003) 
 

List mamičke 
 

Milá mamička! 
 
Ako sa máš na tom školení? Dúfam, že dobre, lebo už mi je za Tebou smutno 

Všetci umývame riad, vysávame a varíme, len lenivec Martin iba sedí, leží a pozerá 
televízor. 

V škole sa máme dobre. Všetci sme nachladnutí, asi od tej zimy. Maťo už bol 
jeden deň doma, lebo mal zvýšenú teplotu. Ocko väčšinou pozerá televízor. 
Starkému nosíme knihy a on len číta, číta a číta. Starká zase stále vypeká koláče. 
Mne sa podarilo rozbiť nerozbitný tanier a Dominik si sadol na môj most vo 
vláčikovej súprave. 

Všetci Ťa pozdravujú a prajú Ti, aby si sa ešte veľa naučila. 
 
Tvoja dcérenka Maťka 
 

príma (šk. rok 2002/2003) 
 

Neposlušná trojka 
 

(Rozprávanie) 
Bola raz jedna trojka. Mala až dve brušká. Dokonca aj ofinku. Ale tá trojka bola 

neposlušná. prišla raz do zošita jednotkárky Danky. 
Danka bola dobrá kamarátka a čistá jednotkárka. Učila sa veľmi dobre a išlo jej  
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to ako po masle. Už mala šesťdesiattri jednotiek a dvadsaťtri jednotiek 
s hviezdičkami.  

Jedného dňa písali z matematiky štvrtú písomku. Keď ju dostávali, vykríkla na 
celú triedu: „Ja mám trojku! To nie je možné, veď mám len dve chyby!“ 

Pán učiteľ sa hneď išiel pozrieť, kde sa stala chyba. Na vine bola neposlušná 
trojka. Prekryla jednotku a nechcela ísť preč. Gumovali ju, prelepovali a ona sa tam 
vždy objavila. 

Nevedeli, čo majú robiť, pretože už dve hodiny prelepovali trojku a ona stále 
nechcela ísť preč. Potom Danka povedala trojke, že jej dá čokoľvek, ak odíde z jej 
zošita. Trojka si teda pýtala: „Dve jablká, štyri rožky, osem rajčín, desať hrušiek, 
dvanásť paprík, jedno kilo salámy, dve kilá párok, štvoritú zmrzlinu a štyri 
zmrzlinové torty. A aby som nezabudla, pridaj ešte chladničku s mrazničkou!“ 

Danka dala trojke všetko, čo chcela. A trojka len jedla, jedla a jedla, až nakoniec 
praskla. Zostali z nej len malé čiarky. „Dúfam, že tie už nebudú liezť do zošitov na 
také miesta, kde nemajú,“ povedala Danka so smiechom.  

 
príma (šk. rok 2002/2003) 

 
Prestávka v našej triede 
 

Naša trieda cez prestávku vyzerá asi takto: Keď zazvoní zvonček a učiteľ odíde 
z triedy, všetci vyskočia zo stoličiek a niekam idú. Niektorí sa idú poprechádzať, 
niektorí idú na záchod, iní si čítajú časopisy. 

Chalani sa hrajú buď na Harryho Pottera, alebo na Pána prsteňov (podľa toho, čo 
pozeráme na náboženstve), alebo na seba vrieskajú, čo je asi ich najobľúbenejšia 
činnosť. 

Iné je to, keď píšeme písomku. Naša trieda sa zo ZOO mení na inteligentných 
študentov a všetci sa učia. Je to ticho. Po písomke z matiky pribudne záplava sĺz. 
Všetci sa sťažujú na pána profesora. Dúfam, že sa to v budúcnosti zlepší. 

 
sekunda (šk. rok 2003/2004) 
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Na polícii sú tri nové policajtky – 
blondínky.  
Major ich chce vyskúšať. Vyberie 
z kartotéky fotku a hovorí im: 
„Urobíme si test. Toto je páchateľ. 
Nájdite na ňom nejaké poznávacie prvky, 
podľa ktorých by sme ho mohli 
vystopovať.“ 
Obráti sa k prvej blondínke. Tá sa 
zahľadí na fotku a hovorí: 
„To je ľahké! Spoznáme ho podľa toho, 
že má iba jedno oko.“ 
Major hovorí:  
„No určite, veď to je fotka z profilu, 
jasné, že vidno iba jedno oko!“ 
Obráti sa k druhej blondínke. Tá hovorí: 
„To je ľahké! Spoznáme ho podľa toho, 
že má iba jedno ucho.“ 
Major sa rozčúli: 
„Vy blondínky ste ozaj blbé. Veď to je 
fotka z profilu, jasné, že vidno iba jedno 
ucho!“ 
Obráti sa k tretej blondínke. Tá hovorí: 
„To je ľahké! Spoznáme ho podľa toho, 
že nosí kontaktné šošovky!“ 
Major sa začuduje, odíde do archívu, 
overí si jeho spis a vráti sa so slovami: 
„Naozaj nosí kontaktné šošovky, ako si 
na to prišla?“ 
Blondínka hovorí: 
„No veď keď má jedno oko a jedno 
ucho, nemôže nosiť klasické okuliare!“ 

☺ 
Štyria chlapi s tenisovými raketami 
obstúpia piateho, podávajú mu kocku 
z Človeče, nehnevaj sa a hovoria: 
„Hádž! Keď hodíš jednotku, dvojku, 
trojku, štvorku alebo päťku, tak nám 
budeš nosiť loptičky!“ 
„A čo keď hodím šestku?“ 
„Ty nepoznáš Človeče, nehnevaj sa? 
Keď hodíš šestku, hádžeš znovu!“ 

☺ 

Najobľúbenejšie nápoje: 
Amerika – Coca cola 
Anglicko – Pepsi cola 
Nemecko – Afri cola 
Rusko – nalej vodky, Koľa 
Slovensko – slivovica do o-cola 

☺ 

Uteká slimák z lesa. Stretne líšku: 
„Čo je slimák, kam utekáš?“ 
„Ani sa nepýtaj. Je tu daňová kontrola.“ 
„No a?“ 
„No vieš, ja mám dom, žena má dom a aj 
deti majú dom, tak si vieš predstaviť.“ 
Líška sa zamyslí a začne utekať so 
slimákom. Stretnú bociana a ten sa pýta 
líšky: 
„Líška, kam tak utekáš?“ 
„Nepočul si? Je tu daňová kontrola.“ 
„No a čo má byť?“ 
„No, ja mám drahý kožuch, muž má 
drahý kožuch a aj deti majú kožuch, tak 
si vieš predstaviť.“ 
Bocian sa začuduje, začne premýšľať 
a povie: 
„No, ja nemám okrem tohto škaredého 
hniezda nič. A to je lacné, nestojí vôbec 
za reč.“ 
Nato sa ozve slimák: 
„No, no, no, bocian, pol roka doma, pol 
roka v zahraničí – medzi nami, z čoho?“ 

☺ 
Žena odíde na služobnú cestu. Muž teda 
ráno zobudí synčeka, dá mu raňajky 
a vedie ho za ruku do škôlky. No 
vychovávateľka mu hovorí, že toto dieťa 
k nim nepatrí. 
Muž ho odvedie do inej škôlky, ale 
situácia sa zopakuje. 
To isté sa udeje aj v tretej škôlke.  
Keď odchádzajú zo štvrtej škôlky, 
synček hovorí: 
„Ocko, ešte jedna škôlka a ja dnes fakt 
zmeškám do školy...“ 


