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NOVINKY Z RODINKY 
V utorok 25. júla sa sestry Martina a Petra 

Humajové v spoločnosti kamaráta Petra Šimkoviča 
vydali na výlet do Brna. Dôvod ich cesty bol síce 
prozaický (Maťka si potrebovala zrušiť účet v banke), 
ale oni si chvíle v Brne spríjemnili i návštevou 
viacerých pamätihodností. Cestou domov sa zastavili 
aj na Velehrade. 

Od 30. júla do 4. augusta boli Eva a Petra 
Humajové na duchovných cvičeniach v Trenčíne. 
Tieto duchovné cvičenia zamerané na uzdravenie 
duše i tela organizuje už viac rokov spoločenstvo 
Koral – Komunita redemptoristov a laikov – 
z Kostolnej-Záriečia a vedie ich páter George Biju, 
vincentín pôvodom z Indie.  

V auguste sa Katarína a Martin Humajovci 
presťahovali do svojho nového bytu na Starom 
sídlisku. Byt je trojizbový a nachádza sa neďaleko 
škôlky. Novomanželia si ho postupne zariaďujú 
a skrášľujú podľa svojich predstáv.  

Prvá augustová sobota – 5.8. – patrila už tradične 
rodinnému výletu. Tento rok viedli kroky výletníkov 
do Dvorov nad Žitavou na ochutnávku vín. Navštívili i 
vodný mlyn v Kolárove a Ranč pod Babicou v Bojnej.  

Od 10. do 13. augusta pobudla rodina Šutinských 
v Poľsku – v Rudniku neďaleko Krakova, kde majú 
známych. Navštívili tu múzeum pod krakovským 
námestím, kde boli objavené pozostatky ľudí, domov 
a úžitkových predmetov z 11. storočia. Zopakovali si 
aj návštevu zábavného parku Energylandia. 

V piatok 11. augusta 
nás vo veku 87 rokov 
navždy opustil náš 
dlhoročný čitateľ 
z Ameriky, pán Emil 
Mendel, pôvodom 
z Necpál. Pán Emil sa 
narodil v USA slovenským 
rodičom, a tak získal 
americké občianstvo. 
Vyrastal v Necpaloch 
a aby občianstvo 
v Amerike nestratil, pred 
dosiahnutím  veku 
dospelosti  v roku 1948 
odišiel späť do USA. Usadil sa v oblasti Chicaga. Tam 
spočiatku pracoval u stolára, potom u pekára 
a dokonca aj u výrobcu klavírov. V Amerike sa  

SLOVO NA ÚVOD 
 
  Keď sa ma 
nedávno vo 
vysielaní TV 
LUX spýtali, 
či som 
niekedy 
nemala chuť 
s vydávaním 
Mane 

skončiť, hneď sa mi pred 
očami zjavil obraz mojich 
dvoch ujov – uja Peťa 
a uja Milana. Koľkokrát za 
tých 30 rokov možno mali 
chuť skončiť oni? Ale nikdy 
to na nich nebolo vidno. 
S Necpalankou vždy hľadali 
radosť a spôsob, akým tú 
radosť odovzdať iným. 
V ich živote na nejaké 
„vzdávanie sa“ nebolo 
miesta.  

Uvedomila som si, že 
možno aj preto som v Mani 
a s Maňou zotrvala už 20 
rokov i ja. Vidiac ich 
príklad, tiež som sa 
nemohla len tak vzdať. 
Nezostávalo mi iné, než 
hľadať radosť a spôsob 
mne vlastný, ako ju 
druhým odovzdať. Rovnako 
ako oni.  

Možno pri čítaní mojich 
článkov ľudia netancujú 
tak, ako je to pri ich 
piesňach. Možno sa pri nich 
nemôžu vždy len smiať, ale 
niekedy sa musia 
i zamyslieť. Každopádne 
verím, že tá radosť je 
textoch Mane prítomná. 
A že i Vy, naši čitatelia či 
poslucháči Necpalanky, 
cítite nielen počas Vianoc, 
že je tu od nás pre Vás! 
A ešte k tomu i zo srdca . 

 
Petra Humajová 
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zoznámil so svojou manželkou Mildred (mala tiež slovenské korene – jej starí rodičia 
pochádzali zo Slovenska), s ktorou mal dve deti – syna a dcéru. Medzi jeho veľké 
záľuby patrilo najmä chytanie rýb, ale i chvíle strávené so svojimi troma 
vnúčatkami. Po celý  život zostával i naďalej v kontakte so svojimi známymi zo 
Slovenska, ktorým písal listy a často aj telefonoval (pričom jeho telefonáty zvyčajne 
trvali aj niekoľko hodín). Napriek vysokému veku si udržiaval stále krásnu 
slovenčinu a obdivuhodný pravopis. Slovensko aj viackrát navštívil.  

Od 12. do 13. augusta prebiehala v Prievidzi tradičná mariánska púť. Okrem 
duchovného programu bol i tento rok jej súčasťou aj farský deň, kde sa o hudobný 
program starala Necpalanka. Tá sa (síce iba v zúženom zložení – Peter Petráš 
a Peter Lachký) realizovala i na farskom dvore 24. augusta, keď si farnosť 
pripomínala sviatok svojho patróna, sv. Bartolomeja. Pri tejto príležitosti pozýva pán 
dekan Vladimír Slovák veriacich k sebe na dvor, kde má pre nich pripravené 
pohostenie.  

V piatok 18. augusta sa mladí turisti (Petra Humajová, 
Romana Hofmanová a Peter Šimkovič) pod vedením 
pátra Jána Hríba vybrali na túru. Svoju púť začali 
v Lehôtke pod Brehmi na Szabóovej skale a cez 
Kapitulské bralá a Pustý hrad lesom pokračovali až do 
kúpeľného mestečka Sklené Teplice. 

  Od 25. augusta do 3. 
septembra dovolenkovala 
Martina Humajová v zahraničí. Spolu s rodinou 
Modranovou (pani magistra z necpalskej lekárne, jej 
dcéra Lenka a Lenkin priateľ Róbert) sa vybrala do 
talianskeho Caorle. Pobyt pri mori im v jeden deň 
svojou návštevou spríjemnili i Stanka Mečiarová 
s manželom Davidom Zaninim a synmi Matteom 
a Gabrielom, ktorí žijú v Taliansku len pár hodín cesty 
odtiaľ.  

V sobotu 26. augusta boli všetci priatelia Necpalanky pozvaní do Kultúrneho domu 
v Necpaloch, kde si táto hudobná skupina pripomenula 30. výročie vzniku. Večer 
plný spomienok, zábavy a hudby bol bohatý nielen na žičlivú atmosféru, ale i na 
prejavy radosti, ktoré Necpalanka vo svojich poslucháčoch vyvoláva už niekoľko 
desaťročí.  

V auguste dovolenkovala Lucia Petrášová so svojím priateľom Denisom Kollárom 
v Tatrách. Bývali v dedinke Ždiar a pochodili celé okolie. V tom čase prebiehali 
v Ždiari goralské slávnosti, a tak sa zúčastnili i tohto programu. Už pred rokom si 
Lucia s Denisom kúpili byt v Slovenskom Grobe. Momentálne očakávajú príchod 
svojho prvého potomka na svet.  

Koncom augusta odcestovali Monika a Peter Chudí a Martin Chudý s priateľkou 
Zuzanou Strakovou do Francúzska. Pobudli pár dní v Nice u svojho syna (a brata) 
Petra.  

Prvý deň školského roka 2017/2018, 4. september, bol zároveň aj prvým školským 
dňom dvoch členov našej rodiny. Maťko Šutinský ml. začal navštevovať Základnú 
školu v Nitrianskom Rudne. Roderik Weissabel ml. je zas žiakom piaristickej 
základnej školy v Prievidzi.  

Tomáško Humaj navštevuje od septembra novú škôlku na Ul. A. Mišúta v Prievidzi  
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a je v nej veľmi spokojný. Onedlho mu do rodiny pribudne nový súrodenec – mala 
by to byť sestrička.  

V pondelok 11. septembra bola v TV LUX naživo odvysielaná relácia Doma je 
doma, témou ktorej bolo 20 rokov nášho rodinného časopisu Maňa. Rodinu v nej 
reprezentovali sestry Martina a Petra Humajové a Milan Petráš.  

Vo štvrtok 14. septembra mala Petra Humajová stretávku so svojou bývalou 
triedou, s ktorou začínala svoje učiteľské pôsobenie v ZŠ Koš. Dnes už maturanti 
prišli na stretnutie takmer všetci. V školách sa im darí a hlavy majú plné 

perspektívnych vízií do budúcnosti.  

V nedeľu 17. septembra navštívil Prievidzu 
v rámci Kalazanského jubilejného roka 
vzácny hosť – páter Alojz Orlický SchP 
(v Prievidzi pôsobil do roku 1998). Páter 
Alojz, ktorý je už momentálne na dôchodku 
v kláštore v Nitre, navštívil po odslúžení sv. 
omše o 9:30 v piaristickom kostole spolu 
s ostatnými pátrami rodinu Humajovú 
a starkú Filku Petrášovú, kde mali pripravený 
nedeľný obed. Páter Alojz si v rozprávaní 
zaspomínal na roky prežité v Prievidzi, ale 
vrátil sa i do čias svojej mladosti. Bol to pre 

všetkých veľmi príjemne strávený čas.  

V septembri sa chovný dvor rodiny Chudej v Nedožeroch-Brezanoch rozšíril. Ešte 
v auguste k nim do dvora prišiel malý kocúrik Kychaj. V septembri k nemu pribudlo 
10 nových sliepok, ktoré v novembri konečne začali niesť vajcia. Tie staré skončili 
v polievke na oslave 50. narodenín Petra Chudého st..  

V sobotou 30. septembra oslávil Peter Chudý st.  spolu so svojou rodinou, 
priateľmi a známymi v Bielom dome v Brezanoch okrúhle životné jubileum – 50 
rokov života, ktorých sa dožil 29. septembra. Okrem pohostenia a hudby nechýbal 
na slávnosti ani ohňostroj (dar od kolegov), vedomostný 
kvíz v réžii Petra a Martina Chudých či jazda v retro aute 
Verejnej bezpečnosti s plným vybavením, dar od suseda 
Jána Černáka.  

Začiatok októbra strávila Silvia Petrášová na 
dobrodružnej ceste po Španielsku. Takmer dva týždne 
navštevovala spolu so svojimi priateľmi architektonické 
pamätihodnosti i prírodné divy. Takúto cestu by si isto 
rada niekedy zopakovala ešte raz! 

Peter Chudý st. strávil začiatok októbra pracovne – 
zrekonštruoval vo svojom dome pivničné schodisko, na 
ktoré uložil novú dlažbu.  

Maťko Šutinský ml. sa 14. októbra zúčastnil pretekov 
štvorkoliek v kategórii detí pri Nitre, kde sa umiestnil na 3. 
mieste. 18. novembra získal na Stretnutí štvorkoliek 
v Skýcove pohár ako najmladší jazdec a jeho otec Martin 
obhájil svoje prvenstvo v pretekoch Ródeo. 19. novembra 
získal Maťko 4. miesto v súťaži Quad cross junior, kde  



súťažil so 14-ročnými chlapcami, a Maťo skončil tretí v súťaži Quad Crosscountry.  

Od 27. do 29. októbra bola rodina Šutinská na výlete na Morave. Zúčastnili sa 
Čokoládového festivalu na Valtickom zámku, navštívili zámok Mikulov a vykúpali sa 
v Aqualande Moravia. 

Vo štvrtok 2. novembra sa birmovnej dcére Petry 
Humajovej, Márii Ježovičovej, narodila dcéra Natálka. 
Mala 3640 g a 52 cm. Najmä novopečený otec Igor sa 
z nej veľmi tešil.  

Svoje prvé narodeniny oslávila 3. novembra Stellka 
Bohó. Jej otec Alexander Bohó sa o tri neskôr zas dožil 
svojich 30. narodenín. Rodina tak spolu prežila 
príjemné oslavné chvíle.  

  V sobotou 4. novembra sa klasická tohtoročná turistická 
zostava pátra Jána Hríba (Petra Humajová, Romana 
Hofmanová, Peter Šimkovič a Pavol Schmidt) vybrala na výlet 
do dedinky Polerieka v Turci. Výletníci v nej objavili mnohé 
pekné zákutia a vystúpili i na Ondrašovské skaly neďaleko 
tohto miesta, odkiaľ je veľmi pekný výhľad do okolia.  

Nečakanou oslavou dopadla pracovná návšteva Šutinských, 
pôvodne plánovaná ako montáž dverí, u Weissabelovcov. 
Oba páry si totiž uvedomili, 
že je 6. november, čo je 
pre nich výročný deň ich 
svadby. Lenka 
s Roderikom Weissabelovci 
sú manželmi 13 rokov 

a Veronika s Maťom Šutinskí 8 rokov. A tak sa 
napokon u Weissabelovcov nielen montovali 
dvere, ale zazneli i vzájomné priania všetkého 
dobrého do ďalších rokov manželského života 
oboch dvojíc.  

November bol pre Martinu a Petru Humajové kultúrnym mesiacom. 9. novembra 
sa v Art Pointe v Prievidzi (spolu s Evkou a Jožkom Humajovcami, pátrom Jánom 
Hríbom a inými priateľmi) zúčastnili koncertu Simony Martausovej. 21. novembra si 
pozreli predstavenie Pán ľadu pod vedením ruského krasokorčuliara, 
dvojnásobného olympijského víťaza a trojnásobného majstra sveta Jevgenija 
Pljuščenka na Zimnom štadióne v Prievidzi. 23. novembra zas navštívili Recyklus 
tour českého speváka Tomáša Klusa v prievidzskej Športovej hale.  

Počas jesene i začiatkom zimy prebiehali v dome u Petra Petráša rôzne rekonštrukčné 
práce. Nový šat tu dostala kúpelňa, toalety, podlaha v obývačke i kuchyňa. Vynovila sa 
i Necpalanka, ktorá od jesene disponuje novým autom značky Fiat.  

V decembri nastúpila Martina Humajová na nové pracovné miesto. Svoje 
dovtedajšie pracovisko - lekáreň Nopharma v Novákoch - vymenila za lekáreň 
Barbora v Handlovej.  

Petra Humajová 
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PRÍHOVOR PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO 
JUBILEA PETRA CHUDÉHO 

 
Milý oslávenec, drahí hostia ! 

 
Zišlo sa nás tu dnes toľko ako občanov obce na 
predvolebných stretnutiach s tebou ako kadidátom na 
starostu obce v ostatných komunálnych voľbách. Možno 
preto si ich (a ani tie predošlé) nevyhral.  
Dnes sme sa tu ale pre zmenu zišli všetci takí, ktorí by ti 
svoj hlas odovzdali, teda okrem maminy. Sivá eminencia 
našej domácnosti bola jednoducho proti tvojmu 
starostovaniu. Každopádne, nech už voľby dopadli 
akokoľvek, nemuseli ste sa z dediny odsťahovať a ani k 
rozvodu nedošlo, takže boli svojím spôsobom úspešné.  
Samozrejme, všetci zúčastnení máme na čo spomínať. 
Boli to šialené roky.  
Vrátim sa ale teraz v spomienkach späť do minulosti, aby 

som ti za nás oboch, tvojich synov, poďakoval za výchovu, miestami podobnú 
výcviku špeciálnych jednotiek. V mojom prípade išlo najmä o psychologický výcvik. 
Skúška nervov po každom rodičovskom združení za štyri roky na gymnáziu by 
zlomila aj väzňov v Guantamane. Otec mal vždy rád prekvapenia, a tak vďaka mne 
odchádzal z každého rodičovského združenia prekvapený ako dieťa, ktoré rozbalí 
kinderko. Rozdiel bol v tom, že dieťa sa z prekvapenia teší a aj sa usmieva.  

Tvoja práca policajta sa sem-tam premietala aj do nášho rodinného života. Najmä 
v piatok a v sobotu večer si sa menil na alkoholtester. Po príchode domov som 
musel na teba dýchať. Zaujímavé je, že fernet si vždy odhalil, asi je príliš 
aromatický. Tak som začal piť vodku. 

Na druhej strane Maťo bol vždy bezproblémový syn a vzorný študent. Nakoľko bol 
svedkom všetkých tých nepríjemných scén a pohovorov, ktorých som ja bol obeťou, 
ani sa nečudujem, že sa dal na život pokánia. 

Obaja ti však vďačíme za to, čím sme a k čomu nás tvoja prísna výchova priviedla. 
Mamine navyše patrí vďaka aj za silu a trpezlivosť, ktorú s nami mala, lebo sme jej 
život rozhodne jednoduchším nerobili – najmä v časoch, keď si odišiel pracovať 
mimo Prievidze.  

Robil si pre nás všetko. Stráviť nedeľné popoludnie skúšaním dejepisu alebo 
chémie nie je práve forma oddychu, ty si však chcel dosiahnuť, aby sme sa učili 
dobre. Keď sme hrali futbal, stal si sa trénerom, aby sme sa zlepšili a trénovali 
poriadne. (No keďže si bol tréner, na lavičke sme toho veľa nenasedeli. Díky.) 
Naučil si nás, že odpoveď  „to sa nedá " neexistuje, pretože všetko sa dá, len treba 
chcieť.  

Z každého nášho úspechu si sa tešil a z každého neúspechu si bol sklamaný. Ale 
hnev vždy prešiel a ty si sa nás učil povzbudzovať a motivovať, čo nás opäť 
priviedlo k lepším výsledkom. Dodnes si spomínam na motivačnú vetu, ktorú si mi 
povedal po úspešných bakalárskych štátniciach: „Tipoval som 70:30, že nespravíš."  

Týmto by som ti chcel ešte raz na záver v mene všetkých tu prítomných popriať 
všetko len to najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody 
a pokoja.  

 
Syn Peter 
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SME RADI, 
ŽE SA TO EŠTE STÁLE DÁ POČÚVAŤ 

 
Neodmysliteľnou súčasťou Necpalanky je už 20 rokov síce nie pokrvný, ale 

inak už úplne rodinne adaptovaný klávesák Peter Lachký. Pri príležitosti 
okrúhleho jubilea Necpalanky sme sa s ním porozprávali o tom, ako vníma 
kapelu, ktorej venoval toľkú časť života, talentu i svojich tvorivých síl. 

 
Necpalanka má už 30 rokov. Vy ste do nej prišli pred 
20 rokmi, ale jej začiatky minimálne z rozprávania 
uja Peťa Petráša veľmi dobre poznáte. Keď tak 
o tom rozpráva... Sú tam veci, pri ktorých je vám 
„ľúto“, že ste ich „zmeškali“ ?  
Veru áno, začiatky vždy prinášajú množstvo veselých príhod 
a ja mám veselé príhody rád. Ľutujem napríklad, že som sa 
nezúčastnil toho, ako po prvej akcii hrala Necpalanka ráno 
pri posteli starkému Petrášovi . 
Ako ste sa vlastne dostali do Necpalanky vy?  
Keď vypukla koncom 80-tych rokov éra diskoték, prestal byť 
záujem o kapely. A tak sme to s Electricom, s ktorým som 
dlhé roky účinkoval, „zabalili“.  
V tom čase prišiel do Bane Nováky pracovať ujo Peťo. 
Spoznali sme sa a jedného dňa ma poprosil, či by som nešiel 
s nimi (s Necpalankou) na hranie na Maguru, že by 
potrebovali nastaviť zvuk (ak si dobre pamätám, mali tuším 
nový mixpult). A keďže neviem povedať nie, súhlasil som.  

Podvečer som prišiel na Maguru, kde už bola Necpalanka (ujo Peťo, ujo Milan, Janko 
Chrebet a Jožko Šúšol) nachystaná na hranie a mixpult zapojený. No a oni začali hrať a 
spievať vkusne upravené ľudové skladby.  

Najviac ma zaujala (a doteraz si ju užívam) kombinácia zvuku trúbky s heligónkou, 
hlavne v umne zaranžovaných vyhrávkach. Dovtedy som nikdy nehral s kapelou, čo by 
sa venovala prevažne ľudovej piesni, ale ten zvuk a repertoár ma dostal. No a tak som 
bol vlastne celkom rád, keď ma ujo Peťo oslovil a ponúkol mi miesto v Necpalanke.    

Zvykli ste si rýchlo? Predsa len ste dovtedy hrali trochu iný štýl...  
Od svojich pätnástich rokov som hrával hlavne rock a pop. A asi práve tá absencia 

kultivovanej ľudovej hudby a zábavy spôsobila, že som v Necpalanke našiel niečo, čo ma 
vlastne drží a teší až dodnes. Vždy som tvrdil, že základom kapely je dobrá partia a 
myslím si, že v Necpalanke to platilo a platí na milión percent.  

Začiatky boli veselé, tak ako aj celá naša partia. Nezabudnuteľné banícke príbehy 
Janka Chrebeta (ako aj huncútstva Jožka Šúšoľa) nám robili dobrú náladu a nabíjali nás 
energiou potrebnou na to, aby sme vedeli naplno fungovať - častokrát od soboty obeda 
do nedeľného rána (tak hrávame napríklad svadby).  

Čiže práve táto dobrá nálada sa stala dôvodom, ktorý rozhodol o tom, že 
v kapele zostanete ?  

Prvým dôvodom je to, že ma ešte nikdy nechceli vyhodiť .  
Ale teraz vážne... Necpalanka nie je len kapela. Je to hlavne dvojica skvelých a 

šikovných bratov so svojimi rodinami, priateľmi a susedmi, s ktorými prežívate všetky 
krásne a veselé (občas aj tie smutné) chvíle, a tak sa stávate ich súčasťou.  

A to už nie je o hraní alebo o muzike. To, že ste v Necpalanke, znamená, že žijete 
spoločné radosti a trápenia, a keď môžete, tak si pomôžete. A kým to bude takto 
fungovať, tak rád zostanem.  

Za 20 rokov ste v Necpalanke nacvičili množstvo piesní. Je nejaká z nich 
vašou srdcovkou?  

Z ľudových Tam pri Prievidzi - veselá a pekne naaranžovaná polka. No a nakoľko som  

7 
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vyrástol na Elvisovi a Beatles, tak sú pre mňa srdcovkami piesne z tých rokov - Blue 
Suede Shoes, All Shock Up... A potom ešte Just A Gigolo – tá pieseň má v sebe 
množstvo energie.  

Akcií, na ktorých ste spolu ako Necpalanka hrali, bolo tiež už nespočetné 
množstvo. Boli niektoré z nich pre vás výnimočné?  

Spomínam si na oslavu 50. narodenín tety Marienky. Bolo to na začiatku môjho 
pôsobenia v Necpalanke a bol som milo prekvapený účasťou rodinných príslušníkov na 
kultúrnom programe pre pani oslávenkyňu. Tam som začal cítiť silu vašich rodinných 
väzieb. Tá sa potom prejavila aj na všetkých rodinných oslavách (Petra a Pavla, svadby, 
jubileá...) - a tie boli teda tiež pre mňa výnimočné.  

Nezabudnuteľné sú aj lyžiarske akcie na Vyšnej Boci, keď ráno o pol ôsmej po 
trojhodinovom spánku stúpate hore strmým kopcom, aby ste v teplote -15°C odohrali, 
odspievali a hlavne zabavili všetkých účastníkov tohto podujatia.  

Zo zaujímavých ľudí, ktorých sme počas hrania s Necpalankou stretli a spoznali, 
spomeniem aspoň Majstra N a Kollárovcov.  

Schopnosť členov Necpalanky vydržať spolu toľko rokov týždeň čo týždeň 
v stále dobrej nálade naznačuje, že si medzi sebou dobre rozumiete nielen 
ako hudobníci, ale i ako ľudia. Čo si vy osobne vážite na svojich spoluhráčoch 
v kapele?  

Spoluhráčov mám skvelých. Na Peťovi Petrášovi - kapelníkovi -  si vážim to, že mu 
heligónka prirástla k srdcu a kedykoľvek a kdekoľvek ju vytiahne, hneď je veselo a deň 
je krajší. Je to skvelý organizátor, neúnavná hlava rodiny a nevie povedať nie rovnako 
ako ja . 

Milan Petráš má hudbu ako relaxačný mostík medzi starosťami o rušne a vlaky, ktoré 
strieda so starosťami o kresťanskú pohodu a pomoc ľuďom v núdzi. Je to silný človek.  

Miloš Žember je síce o generáciu nižšie ako my, „starí členovia“, ale má výborný 
hudobný vkus a vie, kde a čo zahrať – a  to je v kapele veľmi dôležité. Momentálne má 
u nás „dvojičku“ - Jožka Števicu. Už po niekoľkých odohratých akciách nás presvedčil 
o tom, že je skvelý muzikant. A nielen to. Prednedávnom som sa stal svedkom toho, ako 
za šesť hodín dobehol z Čerenian do Handlovej so svojím huskym v pätách... Obaja mali 
v nohách takmer 40 km. Nepoznám nikoho takého, čo by toto dokázal.  

Nezanedbateľnou súčasťou, a dovolím si povedať, že i jedným 
z predpokladov úspechu Necpalanky, je i váš zmysel pre humor. Podelíte sa 
s nami o nejakú z humorných príhod, ktoré ste spolu zažili?  

Tých veselých je ozaj veľa... Ale tak skúsim nejakú vybrať. Hrali sme v kongresovej 
sále v Bojniciach (akurát prebiehali slávnosti strašidiel) a od obsluhy sme zisťovali, či 
môžeme používať tzv. „paru“. Povedali, že áno, žiadny problém, alarm je vypnutý. Cca 
po tretej pesničke sme „zadymili“. A po chvíli sa rozleteli dvere a do sály napochodoval 
hasičský útok - niekoľko požiarnikov - v plnej zbroji. A vraj: „Kde horí?“ Nenapadlo nám, 
že čidlo požiaru majú aj na centrále požiarneho zboru, a tak nás teda navštívili .    

Necpalanka funguje už 30 rokov a my sa tešíme z toho, že stále nestráca 
dych. Čo by ste jej popriali do nasledujúcich rokov života?  

Okrem zdravia a pohody v rodinách len to, aby v nás všetkých neutíchol ten elán a 
chuť, s ktorými skúšame a účinkujeme. Sme radi, že sa to ešte stále dá počúvať a dobre 
sa pri tom zabaviť. O nič iné nám vlastne ani nejde. 

 

Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 

 

Peter Lachký sa narodil rodičom Anne a Jozefovi vo štvrtok 13. augusta 1953 v 
Handlovej. Doma ho čakal 5-ročný brat Juraj. V roku 1975 sa oženil so Štefániou 
Mládekovou, s ktorou majú troch synov. Svoj pracovný život prežil v Hornonitrianskych 
baniach - spolu (presne na deň) rovných 40 rokov. Od roku 2012 je na dôchodku. Od 
svojich pätnástich rokov hráva v rôznych hudobných zoskupeniach a tento koníček mu 
spríjemňuje chvíle až po súčasnosť. 
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V BETLEHEME MATKA SPOMÍNA  
NA JEŽIŠOVO NARODENIE 

 
Minulý rok sme vám na Vianoce ponúkli úryvok z diela Evanjelium, ako 

mi bolo odhalené od talianskej mystičky Márie Valtorty. Bolo to videnie 
týkajúce sa zvestovania pastierom. Teraz sa posunieme v čase o pár 
rokov ďalej, do Ježišovej dospelosti. Keď spolu so svojou matkou Máriou 
a učeníkmi navštívi Betlehem, Mária živo spomína na chvíle, kedy 
priviedla na svet Spasiteľa sveta. Započúvajme sa i my do jej slov 
a nechajme sa uniesť atmosférou prvých Vianoc spôsobom, akým ich 
prežívala ona.  

 
„Tu sme sa zastavili, ja s Jozefom... Všetko je rovnaké 
ako vtedy. Len ročné obdobie je iné. Vtedy to bol 
studený deň mesiaca kislev. Pršalo a cesty boli 
rozmočené, potom začal fúkať ľadový vietor a možno 
v noci bol mráz. Cesty stvrdli, ale boli zbrázdené kolesami 
vozov a zástupom, boli ako more plné dier a môj somárik 
sa veľmi namáhal...“ 
„A ty nie, moja matka?“ 
„Ó, ja som mala teba!“ Hľadí na neho s takou blaženou 
tvárou, až to dojíma. 
Potom pokračuje v reči: „Nadchádzal večer a Jozef bol 
veľmi ustarostený... Dvíhal sa stále štipľavejší vietor... 
Ľudia sa ponáhľali do Betlehema, navzájom do seba 
narážali a mnohí nadávali môjmu somárikovi, ktorý kráčal 
pomaly, hľadajúc miesto pre svoje kopýtka... Ako keby 

vedel, že si tam... a že spíš posledný spánok v kolíske môjho lona. Bolo veľmi 
chladno... Ale vo mne bol oheň. Cítila som ťa, ako prichádzaš... Prichádzaš? Mohol 
by si povedať: ‚Bol som tam, mamka, už deväť mesiacov.’ Hej. Ale teraz to bolo, 
akoby si prichádzal z nebies. Nebesia sa skláňali, skláňali sa nado mňa a ja som 
videla ich žiarivý jas... Videla som Božstvo plápolať od radosti z tvojho blížiaceho sa 
narodenia, a ten oheň ma prenikal, spaľoval ma, odťahoval ma... od všetkého... 
Chlad... vietor... zástupy... to všetko bolo nič! Videla som Boha... Občas sa mi 
s námahou podarilo priviesť svojho ducha späť na zem a usmiala som sa na Jozefa, 
ktorý sa pre chlad a námahu o mňa bál a ktorý viedol somárika zo strachu, aby sa 
nepotkol. A mňa zabalil do prikrývky v obave, aby som neprechladla... No nemohlo 
sa stať nič. Necítila som nárazy na ceste. Zdalo sa mi, že kráčam po hviezdnej 
ceste, medzi bielymi oblakmi, podopieraná anjelmi... A usmievala som sa... najprv 
na teba... Pozerala som sa na teba cez bariéru tela, ako spíš so zaťatými pästičkami 
vo svojej postieľke zo živých ruží, môj ľaliový púčik... Potom som sa usmievala na 
svojho zroneného manžela, aby som ho povzbudila... Potom na ľudí, ktorí nevedeli, 
že už dýchajú vo vánku Spasiteľa...  

(...) 
Pozrite, tam je Betlehem! Ó, drahý Betlehem! Drahá zem mojich otcov, ktorá si mi 

dala prvý bozk môjho Syna! Otvorila si sa, dobrá a voňavá ako chlieb, od ktorého 
máš meno, aby si dala pravý Chlieb svetu umierajúcemu od hladu!  

(...) 
Všetko bolo čisté, sústredené, v očakávaní... teba, teba, Synu! Zem cítila, ako 

prichádzaš... A boli by ťa cítili i Betlehemčania, lebo nie sú zlí, i keď vy tomu 
neveríte. Nemohli nás ubytovať... Do počestných a dobrých betlehemských domov 
sa natlačili – arogantní ako vždy a takí sú i teraz – hluchí a pyšní ľudia, a oni ťa  
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nemohli cítiť... Koľko farizejov, saducejov, herodiánov, zákonníkov a esénov tam 
bolo! Ó, ich terajšia otupenosť pochádza ešte z ich vtedajšej zatvrdnutosti srdca. 
Uzavreli si srdcia pred láskou k svojej úbohej sestre v onen večer... a zostali 
i ostávajú v temnotách. Už vtedy odmietli Boha, keď odmietli lásku k blížnemu. 

(...) 
Všetko, všetko je tak ako vtedy...! No vtedy bola noc... Jozef rozsvietil lampu, keď 

som vošla. (...) A potom sa ticho a spánok zmocnili Spravodlivého..., aby nevidel to, 
čo bolo pre mňa každodenným bozkom Boha... (...) Zrodila som ja teba, alebo ty si 
ma pohltil, aby si ma zrodil? Neviem... (...) 

Sediac tu po tom, čo som sa ti poklonila na kolenách, som ťa milovala. Konečne 
som ťa mohla milovať bez bariéry tela a odtiaľ som sa 
zdvihla zaniesť ťa k láske toho, ktorý tak ako ja bol 
hoden milovať ťa medzi prvými. (...)“ 
„A na druhý deň? A ešte neskôr?“ pýtajú sa mnohí, medzi 
nimi i obe Márie. 
„Na druhý deň? Ó, veľmi jednoduché! Bola som matkou, 
ktorá dojčí svoje dieťa, kúpe a prebaľuje ho, ako to robia 
všetky matky. (...) Ale nič, nič sa nevyrovná hodine 
tvojho narodenia... Len keď sa vrátim k Bohu, nájdem 
opäť onú plnosť...“ 

 

(Upravené, skrátené.) 
Ilustrácie: Ladislav Záborský  

 
MAŇA V LUX-E... PO DRUHÝKRÁT 

 

Jedného letného dňa prišla Maťka domov z práce a hovorí mi: „Už si si 
čítala, čo nám píše Juraj Drobný?“ „Nie, prečo?“ odpovedám jej otázkou. 
„No tak len choď...“ Ja si pre istotu namiesto jedného mailu nachádzam 
v schránke dva – k Jurajovi Drobnému sa pridal i Paľo Danko. Obsah ich 
slov je však rovnaký: „A neprišli by ste ku nám do LUX-u? Keď už máte 
tých 20 rokov...“ 

 

Nuž, čo iné asi tak môže odpovedať mediálny dobrovoľník mediálnemu 
pracovníkovi pracujúcemu v oblasti šírenia Božieho slova prostredníctvom médií? 
Jedine áno . A tak sme si i my s Maťkou po tomto svojom „áno“ začali hľadať 
partiu ochotnú ísť do toho. Inovačné nápady sa neujali a v televízii sme napokon 
skončili v zostave takmer totožnej z roku 2011 – ujo Milan, Maťka a ja (chýbala 
Lucka). Čo sa ale zmenilo, to bolo sídlo televízie – a pre reláciu Doma je doma, do 
ktorej sme boli pozvaní, bolo iba krátko predtým vytvorené i nové štúdio. 

 

Fáza príprav 
Relácii, ktorá mala byť nahrávaná naživo, 
predchádzalo viacero prípravných fáz – mailová 
komunikácia upresňujúca víziu, príprava materiálov 
i sérii fotiek a samozrejme, domáce spomienkové 
rozhovory na tému Mane, aby sa nám v mysli oživili 
i tie veci dávno zabudnuté...  
V pondelok 11. septembra doobeda sme vyrazili na 
cestu do Bratislavy. Ujo Milan navrhol už svoj overený 
spôsob cestovania – ísť autom na stanicu do 

Leopoldova a odtiaľ vlakom do Bratislavy. V Prievidzi bolo nádherné slnečné 
počasie, ale ako sme sa blížili k Leopoldovu, začala sa i poveternostná atmosféra 
meniť a napokon sme museli vytiahnuť dáždniky. Našťastie v Bratislave ešte  
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nepršalo, a tak sme náš „peší beh“ 
s jedným zablúdením do TV LUX 
absolvovali bez negatívnych dôsledkov na 
našom vzhľade .  
 

V priamom prenose 
Krátke stretnutie s moderátorkou, usadenie 
v štúdiu, upevnenie mikrofónov... Ani sme 
sa nenazdali a už sme v priamom prenose 
hovorili do všetkých domácností, ktoré si 
TV LUX rozhodli práve v tej chvíli zapnúť, 
o tom, aká je dôležitá rodina a čo všetko 
pre nás znamenala teta Marienka i náš 
rodinný časopis Maňa....   
Samozrejme, aby to nebolo len také 
jednoduché, musel sa prihodiť i nejaký 

kiks, aby sme mali na čo spomínať . Toho sa dopustil ujo Milan vo chvíli, keď sa 
ho pýtali, v akom je s nami príbuzenskom vzťahu – a on namiesto toho, že sme 
jeho netere, tvrdil, že sme jeho sesternice . Svoju chybu potom síce v závere 
relácie napravil, ale my sme sa celkom potešili, že ho odteraz môžeme oslovovať 
„bratranec“ . 

 

Vysielať hodinovú reláciu priamo a naživo nie je až také jednoduché. Našťastie 
šikovná moderátorka Martina Ostatníková i vždy pozitívne naladený producent Pali 
Danko nás dokázali previesť cez všetky úskalia. Dokonca i kameramani sa počas 
nášho rozprávania za kamerami smiali . A tak sme sa napriek pocitu 
zodpovednosti za slová, ktoré hovoríme, predsa len i v „obývačke“ štúdia Televízie 
LUX mohli i my cítiť tak trochu „doma“ .  

 
Ďakujeme TV LUX za pozvanie a prajeme jej ešte veľa zaujímavých hostí ! 
 

Text: Petra Humajová 
Foto: TV LUX / Martina Humajová 

 
PS 1: Kto ešte reláciu nevidel a chcel by si ju pozrieť, môže tak urobiť 

prostredníctvom našej webovej stránky www.casopis-mana.sk; prípadne si môže 
v archíve TV LUX vyhľadať 1185. časť relácie Doma je doma z 11. septembra 2017.  

 
PS 2: A napokon sme skončili i na titulke kalendára TV LUX na rok 2018...  
 
PS 3: Takýmto vyznaním nás po skončení relácie počastovala facebooková stránka 

Necpaly – mestská časť Prievidze: 
Doma je doma. Takto sa volá relácia TV LUX, kde v pondelok 11. 9. vystúpili aj 

naši známi Necpalania z rodiny Petrášových - Peťka a Maťka Humajové a ich strýko 
Milan Petráš. Relácia bola venovaná ich záujmom a aktivitám - rodinnému časopisu, 
rodinným výletom, hudbe, ich práci, koníčkom, aktivitám. Poviete si, veď to je ich 
súkromie, ich DOMA.... Nie je to však celkom tak. Mnoho ľudí mimo ich rodiny - 
priateľov, susedov a známych má to šťastie zdieľať tieto aktivity s nimi. Či je to už 
odoberanie rodinného časopisu Maňa, účasť na rodinných výletoch, mnohé zábavy 
a veselosti s Necpalankou... to všetko pramení v tejto rodine. My im ďakujeme za 
ich podiel na šírení pozitívnych myšlienok, dobrej nálady, energie a radosti okolo 
seba, pretože to sú veci, ktoré nás obohacujú najviac. 
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TAJNIČKA 
 

„Vždy, keď chcete niečo dosiahnuť, majte oči otvorené, sústreďte sa a ubezpečte, 
že si to naozaj prajete. Ešte nikto nedosiahol svoj... (tajnička).“ (Paulo Coelho) 

 

1. V akom americkom meste býval pán Emil Mendel? – Obec na Liptove, v ktorej 
býva folklórny festival. 

2. Ako sa volalo tohtoročné turné speváka Tomáša Klusa? – Meniny má 17.3. 
3. Na akom dopravnom prostriedku preteká Maťko Šutinský? – Chladné ročné 

obdobie. 
4. Aké povolanie má Jevgenij Pljušcenko? 
5. Akú krajinu navštívila na jeseň Silvia Petrášová? – Červený po anglicky. 
6. Ktorá kapela oslávila tento rok 30 rokov? – Číslovka. 
7. Čo sa vyrába v Dvoroch nad Žitavou? – Hlavné mesto SR. 
8. Darček pre Petra Chudého od kolegov – Chemický prvok so značkou H. 
9. Študent v poslednom ročníku strednej školy – Priezvisko člena skupiny Elán. 
10. Patrón prievidzskej farnosti – Najvyšší slovenský hokejista. 
 

Maťka Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
 

„Mami, v škole som zasa prepadol...“ 
    "...?" (tajnička - 1 4, 5)  

 
AMERIKA, ANANÁS, ANTÉNA, BRUCHO, CIBUĽA, CIEĽ, DÝKA, FEJTÓN, FIGÚRKA, 
FILHARMÓNIA, FĽAŠA, FORMIČKA, FRAZEOLOGIZMUS, FUJAVICA, GITARA, 
GRAJCIAR, HELIKOPTÉRA, HORNINA, HOSPITALIZÁCIA, HRAD, HROMADA, 
KILOGRAM, KOSŤ, LASTOVIČNÍK, LEMOVKA, LETOVISKO, MARKÍZA, MÁRNOSŤ, 
MASLO, MÄTA, MODLITEBNÍK, MOKRINA, NANIČHODNÍK, NÔŽ, PALICA, 
PANTEIZMUS, PANTOMÍMA, POKRAJ, ROBOT, ROHÁČ, ROHOŽKA, ROMÁNOPISEC, 
ROZKRÁDAČ, RYBA, SKOK, ŠPENDLÍK, ŠPERKOVNICA, ŠPIRÁLA, ŠTATISTIKA, 
ŠTETINA, ŠTIPEC, ŠTRUKTÚRA, ŠTYLIZÁCIA, TAPISÉRIA, ŤAHÚŇ, TELEFÓN, 
TRIKOLÓRA, TRIUMVIRÁT, TROJČLENKA, TRSTENICA, TULÁČKA, TÚRA, TVAROH, 
UNIFORMA, UNIVERZÁL, ÚPLAVICA, UPÚTAVKA, USPORIADATEĽ, UŠIAK, 
ÚTULNOSŤ, ÚZKOKOĽAJKA, VAGABUND, ZÁLETY  

Maťka Humajová 
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„NEŽIJEME PRETO, ABY SME JEDLI, ALE JEME 
PRETO, ABY SME NEPILI NALAČNO.“ 

(26. rodinný výlet) 
 
Prvá augustová sobota patrila i tento rok rodinnému výletu. Ráno 

5. augusta o 7:00 hod. prichádzali k autobusu členovia našej rodiny 
(i rodinní priatelia, susedia a známi) klasicky bez toho, že by 
vedeli, kam vlastne idú. Napriek tomu sa ich nazbieralo viac ako 
šesťdesiat .  

 
Po úvodnej piesni Necpalanky sme 

odštartovali smerom na Nováky, a tak bolo 
jasné, že tentoraz bude naším cieľom 
slovenská krajina nachádzajúca sa na západ 
od nás. (Neskôr sme zistili, že i na juh.) 
Označení znakmi výletu z rúk tvorivej Silvie 
Petrášovej sme sa dozvedeli heslo zájazdu 
(je titulkom nášho článku), trasu i mená 
kapitánov štyroch súťažných družstiev. 
Tentoraz v Necpalovinách súťažili družstvá 
Pizza na čele s Matteom Zaninim, Mečiar 
family na čele s Tomášom Mečiarom, Klobučiari na čele s Milanom 
Geschwandtnerom a Necpalské kliešte na čele s Davidom Petrášom.  

 
Víno a mlyn 

  Po zadaní celodennej úlohy (napísať vyznanie lásky 
s použitím desiatich necpalských slov ako napr. šivačka, 
hongať, fokoš...) a prvej interiérovej úlohe sme dorazili do 
Dvorov nad Žitavou. Tu nás čakala prehliadka vinárskych 
závodov a samozrejme, nechýbala ani ochutnávka šiestich 
druhov tu vyrábaných vín. Nečudo, že nálada po nej bola 
vynikajúca. Necpalanka vytiahla nástroje a už sa tancovalo 
!  
Pokračovali sme do Kolárova, kde nás čakala prehliadka 
vodného mlyna. Nádherný areál s mostom obsypaným 
muškátovými kvetmi očaril asi každého. Bonusom bol 
zaujímavý výklad z úst našej sympatickej sprievodkyne 
i prechádzka po mlyne, ktorý už síce nie je pôvodným 
mlynom, no napriek tomu je jeho zrekonštruovaná podoba 

zaradená medzi Národné kultúrne pamiatky.  
V areáli priestorov vodného mlyna sa odohrali ďalšie dve súťažné úlohy 

Necpalovín. Prvá z nich spočívala v nafúknutí balóna a jeho premiestnení cez 
obruč do koša len pomocou francúzskej barly a hláv dvoch zvyšných členov 
družstva. Druhá zas preverila bežecké schopnosti súťažiacich, pričom ale 
museli bežať s malými trúbkami v ústach a celý čas do nich fúkať, rukami 
urobiť slona, päťkrát sa otočiť a bežať späť, a to v čo najkratšom časovom 
limite. Na Necpalské kliešte v tejto disciplíne nemal nik .  



15 RODINNÝ VÝLET MAŇA 48 

Zízam na teba šriegom 
  Ako inak, po súťaži nasledoval tanec. 
A potom, popri losovaní tomboly v autobuse, 
sme sa presunuli do posledného cieľa našej 
cesty – do Ranča pod Babicou v Bojnej, kde 
je minizoo i množstvo atrakcií pre deti. Po 
celodennej horúčave nám dobre padla 
prechádzka v nižších teplotách i možnosť 
posedieť si na pohodlných lavičkách.  
Vyvrcholenie súťažného dňa nás však ešte 
stále len čakalo. Skôr, ako sme sa vydali na 

cestu domov, predniesli nám kapitáni družstiev so svojimi pomocníkmi štyri 
„necpalské“ vyznania lásky. Na ukážku aspoň jedno z nich z pera Peťka 
Lachkého: 

 
Láska moja, 
zízam na teba šriegom 
chcem ťa zavolať pred dom, 
skiepiť ťa na lavičku a pohongať, 
o mojej túžbe ti ip do uška baláchať 
a s mojím dengľavým fokošom 
ako šivačka k tebe sa pripnúť a veriť, 
že ráno nebudeš na mňa pyskuvať. 

 
Po vyhodnotení všetkých kôl súťaže sa napokon víťazom stalo, a teda 

o rok na výlet zadarmo pôjde, družstvo Pizza v zložení Matteo Zanini, Anton 
Mečiar a Maťka Humajová. A my sa už teraz tešíme na to, čím nás 
organizátori Peťko a Silvia Petrášovci prekvapia na 27. ročníku rodinného 
výletu v roku 2018 ! 

 
Text: Petra Humajová 

Foto: Martina Humajová 
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NECPALANKA MÁ UŽ 30 ROKOV 
 
Už neuveriteľných 30 rokov tvorí Necpalanka neodmysliteľnú súčasť 

nielen necpalských akcií, plesov, svadieb a zábav. Za ten čas si získala 
verných fanúšikov v blízkom i širokom okolí a zvoliť si ju ako živú hudbu 
na svoju akciu znamená takmer stopercentnú istotu, že zábava bude 
skvelá. Prečo nie úplne stopercentnú? Lebo dobrá kapela potrebuje 
i dobré publikum. Našťastie, Nepalanka ho takmer vždy aj má . 

 
Všetko sa to začalo kedysi dávno ešte v 60-tych rokoch 

minulého storočia, keď strýco Kamil Petráš, povolaním 
maliar – natierač, chodieval z času na čas maľovať steny 
izieb i do domu svojho o 17 rokov staršieho bratina 
Petra. Ten už mal tri malé deti, ktoré na Kamilkovi 
doslova viseli. A tak kým čakali na chvíľu, kedy budú 
steny izieb suché, aby mohol v prácach pokračovať 
ďalej, Kamilko – hudobník – neváhal. Schytil vedrá, 
hrnce a všetko, čo bolo poruke a svojich synovcov 
i neter zaúčal do tajov ľudových piesní, ktoré tým pre 
nich získavali neobyčajné čaro.  

Neskôr, keď chlapci Milan a Peťo trochu podrástli, asi 
sa ani nikto veľmi nečudoval, že začali pokukovať po 
strýcovej harmonike či trúbke a skúšali i sami hrať – samozrejme, len podľa sluchu, 
ako to bolo zvykom v celej rodine.  

 
27. august 1987 o 4:00 
Až raz prišiel deň, keď sa svojich 60. narodenín dožíval Kamilkov brat, otec Peťa 

a Milana Peter - a oni sa mu rozhodli čosi zahrať. Kamil na trúbke, Peťo na 
harmonike, Milan na bubnoch. Nálada bola výborná a rodinných osláv veľa. Zavolali 
si ich raz tí, raz tí... A potom už nie iba rodina, ale aj susedia...  

26. augusta 1987 hrali Petrášovci spolu s Necpalanom Jožkom Šmídom, 
saxofonistom, akciu na chate Bajč. Peter Petráš, súčasný líder Necpalanky, dnes na 
to spomína takto: „Na úvod sme mali pripravené štyri pesničky. Ale keď sa už malo 
ísť hrať, všetci sa začali okúňať. ‚Túto radšej nedajme, tú dobre nevieme, túto tiež 
radšej nie...’ Až napokon vylúčili všetky. Nahneval som sa, zavolal som na čašníčku 
a požiadal ju, aby nám priniesla liter vína. Keď sme ho vypili, hrali sme už bez 
problémov do rána.“ 

A práve ráno po tejto akcii, 27. augusta zhruba o 4:00 hodine, zastala dodávka 
„1203“ na terajšej Poľnej ulici pred domom Jožka Šmídu a ten, v organizovaní 
spoločenských udalostí zbehlý, zvolal hneď na danom mieste a v danom čase 
ustanovujúcu schôdzku, kde sa všetci štyria prítomní jednomyseľne zhodli na názve 
kapely: Necpalanka. A kapela bola na svete . 

 
Stále veselo 
Prvými členmi kapely boli teda Kamil Petráš (trúbka), Peter Petráš (heligónka – po 

návšteve Američana Emila Mendela, rodáka z Necpál, nová), Milan Petráš (bicie) 
a Jozef Šmída (saxofón). Nácviky prebiehali v garáži Peťovho rodičovského domu 
a externou členkou kapely bola i jeho mama Filka, ktorá obetavo pripravovala texty 
piesní pre hudobníkov na písacom stroji.  

Už od začiatku bolo s členmi kapely veselo. Keďže aparatúru mali zloženú taktiež 
v Peťovom rodičovskom dome, vždy po odohraní akcie (okolo piatej hodiny ráno) ju 
šli do Necpál vyložiť. Kamilko pritom nikdy nezabudol navštíviť i svojho brata Petra,  



17 30 ROKOV NECPALANKY MAŇA 48 

ktorý bol ešte v posteli, a dobre naladený mu zatrúbiť trúbkou rovno do ucha.  
 
Noví členovia 
V istý deň hrala Necpalanka 

akciu šoférom z bane. Jeden 
z Peťových kolegov povedal, že 
mu v ich kapele ešte chýba basa. 
Neváhal, šiel si ju vziať – 
a s Petrášovcami si zahral nielen 
v ten večer. Takto sa členom 
Necpalanky stal Štefan Bencsik, 
ktorý v nej účinkoval niekoľko 
rokov.  

Keď kvôli zdravotným dôvodom 
z Necpalanky odišiel Jožko Šmída, 
prevzal hru na saxofón Jaroslav 
Čertík z Cigľa. A keď sa hry – 
údajne kvôli starobe  - zriekol 
i Kamil Petráš, Jarko do kapely 
zavolal svojho švagra Jána Chrebeta z Cigľa. Ten sa stal súčasťou kapely na dlhé 
roky. Štefana Bencsika zas po odchode nahradil Cigeľčan Jozef Šúšoľ.  

Po tomto turbulentnom období sa v Necpalanke „usídlila“ jej dôležitá a dnes už 
neodmysliteľná súčasť, klávesák Peter Lachký. Ten chodieval s Peťom Petrášom 
roky rokúce na ich pracovisku na raňajky. Pred 20 rokmi ukončila aktívnu činnosť 
jeho domovská kapela Electric a on sa rozhodol, že si skúsi zahrať s Necpalankou. 
Bola to šťastná voľba. S členmi kapely si sadol nielen hudobne, ale i ľudsky, 
a svojimi znalosťami veľmi povzniesol jej úroveň. Nehovoriac o nenahraditeľnom 
humore .  

Po odchode Jozefa Šúšoľa a neskôr Jána Chrebeta sa medzi najnovších členov 
kapely zaradil trubkár a gitarista Miloš Žember a zhruba pred rokom i trubkár Jozef 
Števica. Keďže kapela hrá i moderné, i ľudové piesne, vymieňa v nej i Peťo Petráš 
heligónku za elektrickú gitaru.  

 
Necpalanka pravidelne vynovuje, obmieňa a vylepšuje svoj repertoár a asi sa nikto 

nebude čudovať, ak poviem, že pre nás je to tá najlepšia kapela na svete ! 
Spojená je u nás nielen s rodinnými oslavami či svadbami, ale i s rodinnými výletmi 
a necpalskými či farskými plesmi, ktoré aj sama organizuje, nielen hudobne 
sprevádza. Do ďalších rokov jej prajeme ešte veľa hudobných síl, tvorivých 
nápadov, neutíchajúceho humoru a entuziazmu, aby ešte dlhé roky mohla roznášať 
dobrú náladu po celom blízkom či širokom svete! 

 
Petra Humajová 

 
Vedeli ste, že... 
 
...Necpalanka počas 30 rokov svojho účinkovania odohrala viac ako 1000 akcií? 

A to len v časoch, odkedy si to „ráta“, pretože v prvé roky nikto netušil, že to 
Necpalanke vydrží tak dlho a akcie nezaznamenával.  

 
...najväčší počet muzikantov, ktorý sa k Necpalanke pridružil počas hrania, bol 10? 

Spolu s Necpalankou hralo vtedy zabávajúcim sa ľuďom teda až 14 hudobníkov.  
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... s Necpalankou si zatúžil zahrať aj už zosnulý líder kapely Lojzo Marián 
Kochanský? Prišiel za muzikantmi počas jednej tanečnej zábavy a aj si spolu zahrali 
dve kolá „lojzoviek“.  

 
...najvyššie položené miesto, kde Necpalanka hrala, bola Čertovica? A práve kvôli 

jej hre tu nemohli v stanovenom čase odštartovať lyžiarske preteky. Lyžiari sa totiž 
bavili pri hudbe a organizátori ich nemohli dostať na štart .    

 
...najnižšia teplota, v akej Necpalanka hrala, bolo -18°C? Bolo to na Vyšnej Boci, 

kde Necpalanka hrala na lyžiarskom svahu.  
 
...najväčší počet ľudí, ktorý sa bavil na zábave s Necpalankou, bol 600? Bolo to na 

jednej akcii v Topoľčanoch.  
 
...najdlhšia akcia, ktorú Necpalanka odohrala, trvala od soboty ráno 5:00 až do 

nedele 14:00? Necpalanka vtedy začala hrať v sobotu ráno na lyžiarskom svahu vo 
Vyšnej Boci, poobede sa presunula do Necpál pri Martine, kde hrala až do rána 
fašiangovú zábavu a presunula sa späť do Vyšnej Boce, kde hrala do poobedia. 
Potom hudobníkov čakal ešte presun späť do Prievidze.  

 
...najdlhšia svadba, na ktorej Necpalanka hrala, trvala od soboty 12:30 do nedele 

11:30? Konala sa v Nitrianskom Rudne.  
 
...najkurióznejšia vec v súvislosti so svadbou sa odohrala v Sebedraží? Po tom, čo 

si Necpalanka deň predtým všetko overila a spresnila, prišla na dohodnuté miesto 
a zistila, že tam je už iná kapela. Členovia Necpalanky sa teda pobrali domov. 
Cestou sa však ešte zastavili na pive v jednej reštaurácii, kde bola zhodou náhod 
tiež svadba, ale nemala žiadnu hudbu. A tak nakoniec predsa len muzikanti hrali až 
do bieleho rána – hoci aj na úplne inej svadbe, ako pôvodne plánovali .  

 
...v aute Necpalanky (vtedy to bolo Renault Master) sa viezol aj prezident Ivan 

Gašparovič, premiér Róbert Fico a minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek? Bolo to 
v časoch, keď sa premiestňovalo koryto rieky Nitry. 

 
Kuriozity zo života Necpalanky poskytol časopisu Maňa Peter Petráš.  

 
ČO VÁM DALO 30 ROKOV ŽIVOTA S NECPALANKOU? 
ČO BY STE JEJ CHCELI DO ĎALŠÍCH ROKOV ŽIVOTA 

ZAŽELAŤ? 
 

(Anketa) 
 
Filomena Petrášová: „Pri 30. výročí Necpalanky (čo sa mi ani nechce veriť) som si 

častejšie spomenula na chvíle, keď som im na písacom stroji prepisovala pesničky, 
ale ‚veľkými písmenami, aby sme to videli čítať’ – taký bol rozkaz od kapelníka. 
Zabudnúť sa nedá ani na skúšky v našej garáži; na ranný návrat, keď hrali na 
svadbe a Kamilko starkému (ešte bol v posteli) zatrúbil budíček; tiež na hranie na 
oslave jeho a Peťkiných menín, keď bola zídená celá rodina a videla som, ako sa 
všetci dobre bavia. Ešte si spomínam na to, ako raz, ešte na základnej škole,  
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priniesli Milan a Peťo prihlášky do hudobnej školy. A keď som im povedala, nech sa 
prihlásia, ich odpoveď bola: ‚My by sme sa aj, len keby sme sa tam tie noty 
nemuseli učiť!’ Teraz vidím, že im tie noty ani nechýbajú. 

Necpalanke prajem, aby tak ako doteraz v hraní veselo pokračovala ďalej 
a rozdávala dobrú náladu.“ 

 
Eva Humajová: „Necpalanka má jednoducho svoje čaro. Keď hrá iná kapela, 

vypočujeme si to, prípadne to statočne vydržíme, ale nie je to ono. Keď hrá 
Necpalanka - to je už ‚iná káva’. Chlapci hrajú s chuťou, majú svoj šarm, vedia nás 
nadchnúť a pri nejakej hitovke sa ide zrútiť kultúrny dom . Je to jednoducho naša 
neopakovateľná Necpalanka.  

Prajeme jej do ďalších rokov ešte veľa elánu, pekných pesničiek, aby sme sa ešte 
dlho mohli s nimi zabávať.“ 

 
Veronika Šutinská: „S Necpalankou žijeme odmalička. Ako deti nás veľmi tešilo, 

keď Necpalanka vyhrávala. A aj teraz sa hneď človeku objaví úsmev na tvári, keď ju 
počuje. Muzikanti jednoducho vedia vykúzliť skvelú náladu.  

Samozrejme, v detstve to hranie Necpalanky malo pre nás aj svoje negatíva, a to 
také, že ocko kapelník vždy doobeda v nedeľu a častokrát aj v sobotu spal. Ako asi 
všetky deti, aj my sme obľubovali pečené kuriatko. No ockovi už išlo hore krkom, 
keďže ho mávali každý týždeň na svadbe. Maminka preto musela vymýšľať iné 
recepty.  

Pozitívom bolo, že nás vždy doma po hraní čakala na stole škatuľa so zákuskami. 
Ocko rozprával pikošky zo zábavy i to, aké mali na svadbe menu . Skoro vždy to 
bola slížiková polievka, pečené kura s ryžou a kompótom, pečené mäso, kapusta, 
knedľa alebo kapustnica.  

Doma bolo veselo, aj keď mal ocko skúšku s kapelou. Vždy sme so Silviou v 
obývačke počúvali a strkali hlavy do krbu, keďže odtiaľ to z garáže, kde skúšali, 
bolo najlepšie počuť . Pamätám si, ako sme ockovi leštili ružovou vatou kovovú 
časť na heligónke.  

Možno si to Necpalanka neuvedomuje, ale my si život bez nej nevieme predstaviť. 
Obdivujem jej toľkoročnú vytrvalosť, stále prispôsobovanie repertoáru dobe a 
humor. Do ďalších rokov prajem jej členom pevné zdravie a nech im to stále tak 
dobre vyhráva. Sú najlepšou svetoznámou kapelou !“ 

 
Silvia Petrášová: „Necpalanka je pre mňa rodinné striebro. Výnimočná. S pamäťou 

na všetky slávnostné a slávne okamihy. Vďaka nej nie je nikdy nič bežné. Je veľmi 
vzácna. A je naša...“ 

 
Roderik Weissabel: „Necpalanke vďačím za to, že existuje DOU Band. A ešte aj 

Luckinmu bývalému priateľovi Tomášovi, ktorý ma popohnal, aby som už viac 
nečakal, kým ma k nim zavolajú a nech si idem svojou cestou. Takže vlastne 
Necpalanke ďakujem a želám ešte veľa super odohratých zábav. A ďakujem aj za 
príležitosti si s nimi zaspievať. Nech vám to hrá, chlapci!!!“ 

 
Lenka Weissabelová: „Keďže som jednou z dcér člena kapely (bubeníka), asi je 

všetkým jasné, že môj život bol odmalička s týmto hudobným zoskupením úzko 
spätý. Vlastne keď tak nad tým uvažujem, obdobie života pred Necpalankou si 
vôbec nepamätám.  

Áno, boli sme kvôli kapele ochudobnení o častejšie rodinné víkendové výlety 
v plnom počte (resp. sme sa museli prispôsobovať voľným termínom, pretože 
kapela stále hrala), ale pre nás to bolo normálne a samozrejmé. Bola som (a aj  
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som) pyšná na to, že sú ‚naši’.  
Prežívali sme s nimi každú jednu akciu. Bavili sme sa na vtipných príhodách, ktoré 

počas hrania zažívali (verte či nie, vždy sa čosi našlo). V detstve sme netrpezlivo 
očakávali oslavy Petra – Pavla a rodinné výlety spojené s Necpalankou. Cez 
prestávky sme búchali na bicie, brnkali na struny a klávesy, skúšali mikrofóny – to 
bolo radosti!!!  

Dnes vďaka Necpalanke žijem i naďalej v hudobníckej atmosfére, nakoľko môj 
manžel práve vďaka tejto – pre nás jedinečnej – kapele objavil v sebe chuť spievať 
a venovať sa tejto záľube naplno, z čoho mám ja osobne veľkú radosť. A on zas 
oceňuje moje pochopenie pre jeho víkendové absencie doma (opäť rodinné 
víkendové aktivity prispôsobujeme voľným termínom ). Avšak ešte úžasnejšia je 
pre mňa skutočnosť, že v čase, keď píšem tieto riadky, sedím v ZUŠ v Handlovej 
pred triedou, v ktorej náš syn Roderik usilovne trénuje hru na bicie.  

Necpalanke prajem ešte množstvo vydarených akcií a množstvo úsmevných 
zážitkov.“ 

 
Petra Humajová: „Prvé spomienky na Necpalanku sú u mňa späté s príjemným 

zaspávaním počas letných večerov v časoch, keď ešte cvičili u nás v garáži, a ja 
som mávala na detskej izbe otvorené okno. Takisto si spomínam na večery, ktoré 
starká trávila v spoločnosti písacieho stroja a obetavo prepisovala texty Necpalanke 
cez kopirák . Bolo pre mňa cťou, že hrávali u nás na dvore pri príležitosti (aj) 
mojich menín, hoci ku všetkým tým Petrom som bola len tak nebadane pridružená 
Petra . Necpalanka bola vždy príjemnou a dnes viem, že už aj nenahraditeľnou 
súčasťou môjho života. Teším sa z toho, že je, a verím, že ešte aj dlho bude !“ 

 
Martina Humajová: „Keď som sa narodila, Necpalanka už bola rozbehnutá kapela, 

a tak som s ňou od začiatku môjho života veľmi prepojená. Prvé, čo si pamätám, 
boli rodinné oslavy u nás doma, keď sme o určitom čase museli dať zhromaždenej 
rodine dobrú noc a ísť si ľahnúť do postele. Zaspávali sme pri zvukoch heligónky a 
spevu, na čo doteraz veľmi rada spomínam. Pamätné boli aj tradičné petro-
pavlovské oslavy, keď sme sa celý deň modlili, nech večer neprší, aby mohla hrať 
na dvore kapela.  

Myslím si, že vďaka nášmu starkému a Necpalanke som sa naučila mať tak rada 
hudbu. Keď som videla, akú radosť im hranie a spievanie prináša, aj mňa lákalo 
učiť sa hrať na rôzne hudobné nástroje a spievať v niekoľkých zboroch. Vždy mi 
bolo veľkou cťou a zážitkom si s Necpalankou zaspievať.  

Doteraz sa pri nijakej inej kapele nezabavím tak ako s Necpalankou, pretože len 
pri nej si môžem len tak tancovať po parkete, pritom mrknúť jedným očkom na jej 
členov a vidieť radosť, ktorá z nich aj po toľkých rokoch hrania vyžaruje.  

Členom Necpalanky prajem veľa zdravia, sily, elánu a optimizmu, aby nám vládali 
ešte veľa rokov prinášať do života toľko radosti.“ 

 
Kvetoslava Ďurčová: „Necpalanka sa za tri desaťročia stala neoddeliteľnou 

súčasťou Necpál (a to nie len tých prievidzských ). Práve ona bola tým spúšťačom 
vytvorenia kolektívu Necpalanov, ktorý dnes robí pre Necpaly v oblasti zábavy a 
tradícií veľmi veľa. Jej členovia nikdy neváhajú nezištne oživiť pripravované 
podujatia svojou veselosťou, čo je v dnešnej dobe naozaj vzácne a cenné. 
Necpalanka stále nosí punc dobrej zábavy a bezstarostného humoru, ktorý mnohí 
ľudia v dnešnom uponáhľanom svete vyhľadávajú. Nestarne v čase, nestarne v 
dobrej nálade, nestráca zmysel robiť radosť, nestarne.... Prajem jej ešte veľa rokov 
v dobrej kondícii a teším sa na ďalšie spoločné akcie, po ktorých budú ľudia 
hovoriť: ‚Cítili sme sa výborne!’“  
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RECEPTY 
Kokosovo-orechové rezy 
 

Z 5 bielkov šľaháme sneh, postupne pridávame 
25 dkg kryštálového cukru, do vyšľahaného 
primiešame 25 dkg kokosovej múčky. Veľký plech 
(ako na roládu) vyložíme oblátkami, potrieme 
džemom, masu navrstvíme a pri 180°C upečieme 
doružova.  

Z 5 bielkov šľaháme sneh, postupne pridáme 
10 dkg kryštálového cukru, potom primiešame 
žĺtky, 10 dkg hladkej múky, 3 PL kakaa, 1 ČL 
prášku do pečiva, dáme na papierom vyložený plech upiecť.  

Plnka: 25 dkg masla, 15 dkg práškového cukru a 1 vajce dobre vyšľaháme, potom 
primiešame 10 dkg orechov a 2 – 3 PL vychladnutej silnejšej kávy, dobre 
premiešame a natrieme na vychladnutý kokosový plát, priložíme kakaový plát, 
tenučko potrieme zvyškom plnky alebo džemom a polejeme čokoládovou polevou.  

 
Makovo-banánový rez 
 

4 vajcia, 12 dkg kryštálového cukru, 4 PL 
vlažnej vody, 15 dkg nemletého maku, 12 dkg 
hladkej múky, ½ balíčka prášku do pečiva. 
Bielky vyšľaháme s cukrom, pridávame žĺtky, 
vodu, potom primiešame múku s práškom do 
pečiva a mak, dáme na veľký plech (ako na 
roládu) vyložený papierom a doružova 
upečieme. 
Plnka: 3 dcl mlieka, 3 PL cukru, 1 banánový 
puding uvaríme, skoro vychladnutý spojíme 
s vyšľahaným maslom. Vychladnutý plát po 
dĺžke prekrojíme, jeden diel natrieme plnkou, 

priložíme druhý diel. Vrch polejeme citrónovou polevou alebo potrieme zvyškom 
krému a postrúhame čokoládu.  

 
Jablkovo-makový koláč 
 

30 dkg hladkej múky, 1 PL práškového 
cukru, ¼ ČL soli, ½ balíčka prášku do 
pečiva, 1 dcl oleja, 1 vajce a kvások z 2 
dkg kvasníc a 1 ½ dcl mlieka. 
Vypracujeme hladké cesto, rozgúľame, 
dáme na papierom na pečenie vyložený 
plech ako na roládu, navrstvíme plnku, 
posýpku a pečieme pri 180 °C asi 15 
minút. 

Plnka: 60 dkg (7 dcl pohár) jabĺk, 12 
dkg maku, 12 dkg kryštálového cukru 
spolu zmiešame, dáme na cesto a posypeme posýpkou: 4 PL hrubej múky, 3 PL 
práškového cukru, 3 PL rozpusteného masla, spolu zmiesime. 

 
Recepty vyskúšala, vylepšila 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 
 

V rubrike Z archívu pokračujeme i dnes v uverejňovaní listov, ktoré nám 
z nemocnice posielala teta Marienka v čase vzniku Mane. Listy majú už 20 
rokov a poskytujú jednu z možností poznať bližšie i v utrpení stále 
radostnú povahu tety Marienky.  

 

Nemocnica – nedeľa 
 

(List je odpoveďou na „hromadný list“, ktorý tete Marienke do nemocnice napísali 
všetci ľudia, ktorí sa v ten deň zjavili u nás doma. Maminka pridala obrázok – 
pohľad z okna, ako starký berie svoje vnúčence spolu so synovcom Tomášom na 
prechádzku na Kúty. Tento list sa však, žiaľ, zachoval už len v mojej pamäti.) 

 
Ahoj milá Peťka a všetci ostatní, ktorí ste sa mi rozhodli napísať.  
 
Najskôr sa Vám musím poďakovať za fantastický dopis, ešte v živote som krajší 

nedostala, veľmi usmievavý, milý a vtipný. A teraz sa Vám pokúsim postupne 
všetkým odpovedať a Peťka, potom zhodnoť, či sa mi to podarilo! 

Začínam pre Tomáška:  
Ahoj Tomáško, som rada, že si sa ozval aspoň prostredníctvom pera, lebo z Blavy 

som už od Teba list nedostala a ešte že Ťa Peťka prinútila. Musí to byť tam 
u Humajov veselé, ale ja dúfam, že sa ešte stretneme, kým budeš na dovolenke 
a že bude diskusia u nás. Tak ešte jeden milý pozdrav od tety Marienky. 

A teraz Maťkovi: 
Posielam veľa pekných pozdravov, pusu na čelo, tú fotku Tomáška so samopalom 

schovaj, ukážeš ju aj mne. Maťko, vôbec nerobíš veľké chyby a druhýkrát môžeš 
napísať aj viac. Aká bola prechádzka so starkým? Pozdravuje a posiela Ti pusu teta 
Marienka. 

Ahoj Evička! 
Ten pohľad na deti bol úchvatný, je to strašne zlaté, že si sa aj Ty pridala a prídeš 

ma pozrieť? Zdravím a teším sa na Teba, ahoj! Manika 
Teraz Lenka a Lucka. 
Tiež ma potešil pozdrav od Vás, Lenka a Lucka, ale keď ste už u starkej 

a Humajovcov, mali ste tam ostať na výlete dlhšie, jeden deň sa mi zdá málo 
a mohli ste chodiť ešte s Tomáškom na vychádzky. Budem končiť, ešte raz Vás 
pozdravujem a užite si prázdniny. Pusu a pozdrav od tety Marienky. 

Ahoj Peťka. 
Teraz píšem pre Teba, musím Ťa pochváliť, si dobrý organizátor a veľmi dobre si 

to zorganizovala. Darmo je, ja to hovorím stále, že si skrytý talent, musíš v tom 
pokračovať ďalej a za chvíľu budeš slávna. A ja Ti to zo srdca prajem. Pusu od tety 
Marienky 

A teraz pre Teba, sestrička moja Filka. 
Ďakujem za milé riadky, potešili ma a je to strašne milé, že to takto vymysleli. 

Povedz starkému Peterkovi, či mi nemohol pustiť do obálky zo štyri olúskané 
jadierka, že aj ja ľúbim. Tá záťaž na ruke mi vôbec nechýba, len si musím dávať 
pozor, lebo ešte bolí, a keď sa pozabudnem a chytím sa, tak by som aj zvrieskla. 
Ten Biomin H kľudne využívaj, a keď budeš ešte chcieť, dám ti predpísať. Ďakujem 
za zeleninku, je výborná. V sobotu ma bol pozrieť aj brat Alojz, bol na krčnom, 
s uchom má problémy. Ja som jedla v sobotu kaleráb a to keď je ošúpaný, on 
strašne smrdí. A sestrička Gabika povedala, že ma vyhodí aj s kalerábom, tak som 
povedala Alojzovi, že nech mi donesie do pol vedra ostrúhaného kalerábu, aspoň 
ma vyhodia. Ja si myslím, že už čoskoro pôjdem domov a potom sa uvidíme. Ešte 
jeden srdečný pozdrav Tebe aj Peterkovi želá Manika. 
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Nesmiem zabudnúť ani na Teba, Milanko! 
Ďakujem za milé riadky, potešili ma. A hlavne, čo ma ešte potešilo, je to, že Janka 

má už tú robotu. Želám jej to zo srdca. No vidíš, ani som nemohla tú spevavú basu 
pochovať! Už si to viem predstaviť, ako ste sa dobre zabávali. Končím pár riadkov 
pre Teba, želám Tebe a celej Tvojej rodine zdravie, šťastie a spokojnosť! Ahoj! 
Mariška 

Tak, Peťka, to je už naozaj koniec, daj si veru pozor na slovenčinárku, ja neviem, 
ako by oznámkovala môj list! Ahoj, teta Marienka. 

Ešte Martinke posielam veľa pozdravov a pusu. Ahoj, Maťka! Zdraví Ťa teta 
Marienka. 

 

Nemocnica – piatok 
 

Ahoj Peťka a všetci moji milí kamaráti! 
 

Najskôr Vás všetkých srdečne pozdravujem 
a posielam pusu. Časopis Maňa je unikát, veľmi sa mi 
páči. A nielen mne, ale aj mojim spolubývajúcim. Tými 
krížovkami ste nielen mne, ale aj všetkým 
spolubývajúcim riadne vycibrili mozog, ja sama by som 
to určite nezvládla. A jednu krížovku som ani 
nevylúštila, lebo to neviem uhádnuť. Moje 
spolubývajúce Vás, redaktorky a ilustrátorky, 
pozdravujú a želajú veľa nápadov a tvorivých inšpirácií. 
A samozrejme, to želám aj ja! 

Ten dopis a želanie skorého uzdravenia od Vás platilo doslovne, lebo dnes už tri 
dievčence odišli domov. Tie tety, čo boli operované na hlavu, a tá teta, čo vie tak 
štrikovať. Všetky tety vás pozdravujú a máte ďalej vydávať taký časopis. Ja si 
myslím, že už aj ja prídem na budúci týždeň domov, len ešte neviem presne, kedy, 
ale už sa mi to chvalabohu kráti a už sa teším domov. 

Ten film, ako si mi ho opísala, musel byť veľmi pekný. Keď prídem domov, veľmi 
rada si pozriem to pexeso. Teraz máte prázdniny a myslím, že sa vydaria, lebo však 
sneh už pekne pribúda a bude sa dať sánkovať aj robiť snehuliak! Keď budete písať 
diktáty, musím sa pripojiť aj ja. A akú známku dostal starký? Lebo sa bojím, aby 
som neprepadla. 

Peťka, pozdrav odo mňa všetkých, lebo minule som zabudla na ocka, tak ho 
pozdravujem medzi prvými, starkú, starkého a všetkých. Budem pomaly končiť svoj 
dopis a už by som Vás radšej všetkých videla. Už budúci týždeň sa rozhodne a mala 
by som byť doma.  

Tak ešte raz srdečný pozdrav a pusu všetkým. Pozdravuje Vás 
teta Marienka 

 

PS: Keby som vedela kresliť, tak by som niečo aj nakreslila, ale ja som antitalent 
na kreslenie.  

Maňa 
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Redaktori: Petra Humajová, Martinka Humajová 
Foto: Archív rodiny a rodinných priateľov. Foto na obálke: Ladislav Mečiar 
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Škót posiela blahoželanie: „Veselé 
Vianoce a šťastný nový rok 2018 až 2030 
Vám zasiela Edgar.“ 

 

Santa Claus hovorí vo svojej dielni 
škriatkovi:  
„Koľko máme hračiek?“ 
„Žiadne.“  
„A počítal si ich vôbec?“  
„Áno, dvakrát.“ 

 

„Babi, máš wifinu?“ 
„Nevymýšľaj a zjedz, čo je navarené!“ 

 

„Akú tabuľu nemožno vyvesiť na úrad 
práce?“ 
„Nezamestnaným vstup zakázaný.“ 

 

Správa z moskovských novín: 
„Na sovietsko-čínskych hraniciach, 
prepadol čínsky agresor pokojne orúci 
sovietsky traktor. Traktor paľbu opätoval, 
útočníka odohnal a odletel...“ 

 

Záplavy v Londýne. Voda sa valí predo 
dvermi lorda Paddingtona. Sluha James 
ich otvorí a povie: 
„Vaše lordstvo, Temža!“ 

 

Inzerát: 
Prijímame na pracovné pozície trpaslíkov. 
Zn.: Možnosť osobného rastu. 

 

Inzerát: 
Zo zdravotných dôvodov lacno predám 
alebo darujem pravdu.  
Zn.: Kole mi oči. 

 

Ide dedko na bicykli a zastaví ho 
zbojník: 
„Dedko, dušu alebo peniaze?“ 
 Dedko odpovedá: 
„Prednú alebo zadnú?“ 

 

Dve babky sa rozprávajú: 
„Môj manžel je hrozný. Včera volal do 
susedov, aké majú číslo telefónu.“ 
„No, môj je ešte horší. Predal auto, aby 
mal na benzín!“ 

 

Do plného autobusu nastúpi babka, 
postaví sa k chlapcovi a hovorí: 
„Chlapče, nemohol by si sa postaviť?“ 
„Babka, dobrý pokus, ale toto ja 
poznám. Ja sa postavím a vy si 
sadnete!“ 

 

Známy psychiater je hosťom u lady 
Grace. Rozhovor sa čoskoro otočí na 
jeho povolanie. 

 „Môžete mi povedať, doktor, ako 
zistíte duševnú poruchu u človeka, ktorý 
navonok vyzerá úplne normálne?“ pýta 
sa lady Grace. 

„To je jednoduché,“ odpovie 
psychiater, „položím mu nejakú veľmi 
jednoduchú otázku, ktorú normálny 
človek bez ťažkostí zodpovie. Keď 
zaváha, je to určitá známka duševnej 
nerovnováhy.“ 
„Akú otázku napríklad?“ 

„No, môžete sa, napríklad, opýtať 
takto: Kapitán Cook podnikol tri cesty 
okolo sveta a pri jednej z nich zomrel. 
Pri ktorej?“ 

Lady Grace premýšľa a potom povie 
nervózne: 

„Nemali by ste iný príklad? Viete, 
musím priznať, že história nie je mojou 
silnou stránkou.“ 

 

Zlodej poučuje syna pred odchodom 
do školy: 

„Nezáviď spolužiakom, keď sa budú 
chváliť, čo majú doma.“ 

Syn neisto prikývne a otec pokračuje: 
„Dôležité je len zapamätať si, kde 

bývajú.“ 


