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Novinky z rodinky  
 

Od 9.do 28.augusta robil Peter Petráš (st.) na kostole v Hradci. Požiadal 
ho o to miestny pán farár Róbert Krajčík. 

 
9.augusta dostal Lojzko Mečiar návštevu, akú vôbec nečakal. Pricestoval 

k nemu totiž Daniel Lorey aj so svojou priateľkou z Francúzska. 
10.augusta si  prišli opekať do posedenia u rodiny Petrášovej a Humajovej. 
Spolu s nimi ich navštívila aj Stanka Mečiarová, ktorá robila tlmočníčku. 
Neskôr sa k nim pridali aj „teta  Hela“ a „ujo Vlado“ Mečiaroví. Vzácnym 
hosťom z Francúzska sa opekačka veľmi páčila.  

 
12.augusta navštívil svojho bývalého „majstra“ Petra Petráša (st.) páter 

Ferko Huliak z Talianska – rodák z Necpál. Dobre sa porozprávali a páter 
Ferko si so sebou do Talianska vzal aj náš časopis Maňa. 

 
Koncom augusta vzala rodina Humajová Marienku Mečiarovú na nočný 

pochod. Prešli celú dedinu krížom – krážom a navštívili aj „tetu Helu“ 
Mečiarovú, kde tetu Marienku radostne privítal svojimi „ bozkami“ pes 
Gaštan. Časť septembra potom strávila Marienka Mečiarová v Nemocnici 
Bojnice na preliečení. 

 
1.septembra sa Peter, Silvia a Veronika Petrášovci, Petra a Martin 

Humajovci a Tomáš Mečiar už po druhý krát v tomto roku vybrali zdolať 
Kľak. Tentoraz sa však ich výprava obohatila aj o ďalších členov: Petra 
a Števka Lachkých, Jozefa Humaja a Martinku Humajovú, ktorá bola na 
Kľaku po prvý raz a výstup zvládla veľmi dobre.  

 
1.novembra skončil seriál Esmeralda, ktorý v Maňa ankete 1999 získal 

prvé miesto. Našťastie sa všetko dobre skončilo, preto sú asi všetci 
fanúšikovia tohto seriálu spokojní. 

 
10.novembra si kúpila Necpalanka auto značky Renault. O dvadsať dní 

neskôr si aj rodina Humajová kúpila Favorit. Dúfame, že autá budú ich 
majiteľom dobre slúžiť. 

 
V novembri robil Peter Petráš (st.) u rodiny Vaňovej na Veľkonecpalskej 

ulici. Pracoval vo vnútri domu. Bola to jeho posledná „fuška“ v tomto 
roku. 
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11.novembra oslávil Martin Humaj v rodinnom kruhu svoje meniny. 

Neprišiel síce na bielom koni, no o niekoľko dní sneh skutočne padal. 
 
V piatok 12.novembra mala budúca maturantka Lenka Petrášová 

stužkovú. Podľa jej slov sa všetci veľmi dobre zabávali a užili si aj veľa 
„srandy“.  

 

13.novembra sa Evka Humajová, Petra Humajová a Erika Petrášová 
zúčastnili na divadelnom predstavení Radošínskeho naivného divadla 
Včela v zime. Dosť sa nasmiali, ale si aj dobre poobzerali vynovený Dom 
kultúry v Prievidzi. 

 
V nedeľu 14.novembra sa zišla celá rodina u Stanislava Mečiara, ktorý 

oslavoval svoje meniny. Oslava sa skončila v neskorých nočných 
hodinách. 

 
Dňa 27.novembra obyvatelia Kanianky otvorili nový kultúrny dom. Po 

otváracom ceremoniáli mala tú česť si tu ako prvá zahrať kapela 
Necpalanka. Vládla tam príjemná atmosféra. Peter Petráš ( ml.) vyhlásil: 
„Na takej bezchybnej zábave sme ešte nehrali! Kultúrny dom je úžasný!“ 

 
Dňa 5.decembra navštívil Mikuláš (Silvia Petrášová) a čertisko 

(Veronika Petrášová) rodinu Petrášovú a Humajovú. Čert pripomenul 
Mikulášovi hriechy  „jeho dietok“ z prastarej knihy hriechov. Mikuláš 
potom patrične „svoje ratolesti“ odmenil. Neskôr sa za smiechu rodinných 
príslušníkov pobrali ďalej.  

 
Na Mikuláša – 6.decembra – pribudol do našej rodiny nový člen – Marek 

Florián. Dúfame, že brat Dominik sa bude oňho vzorne starať.  
 
V piatok 10.decembra mala pani učiteľka Alica Karpišová triedny 

večierok v koncertnej sále v ZUŠ. V programe vystúpila aj Silvia 
Petrášová, Martinka Humajová, Petra Humajová a Mirka Humajová. 
Skladby sa im celkom vydarili. 

 
Poďakovanie: 
A na záver patrí naša veľká vďaka pani Veronike Hoffmannovej, pánovi 

redaktorovi Mariánovi Kucmanovi, pánovi redaktorovi Milanovi Terchovi 
a pani redaktorke Jane Blayovej za zviditeľnenie nášho časopisu. 

Petra Humajová a Silvia Petrášová      
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Rozhovor s ...    Filkou Petrášovou 
Blížia sa Vianoce a Filka Petrášová už vypeká koláče. Našla si však čas pre naše 
zvedavé otázky, a tak vám ponúkame rozhovor s ňou. 
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Ako sa slávili Vianoce u vás, keď si 
bola ešte malá? 

Na Vianoce sme sa pripravovali už 
celý advent pravidelným chodievaním 
na ranné sväté omše, ktoré už aj vtedy 
bývali o šiestej hodine vo farskom 
kostole a volali sa “Roráty“. Chodieval 
s nami aj otecko, maminka nás 
vystrojila dobre teplo oblečených, lebo 
vtedy bývali väčšie zimy, sneh nám 
riadne vŕzgal pod nohami. Na Štedrý 
deň sme už netrpezlivo čakali, kedy 
príde Ježiško, na pekný stromček, 
večeru, darčeky - len skromnejšie, ale 
boli sme spokojní. 

Akú vianočnú výzdobu ste si 
robievali? 

Vianočnú výzdobu sme chystali pár 
dní pred Vianocami. Vtedy sa robievali 
retiazky na stromček z pekných 
farebných papierikov, zlátili sa orechy - 
čo koho napadlo. Vystrihovali sme 
anjelikov a aj všeličo iné. 

Dodržiavali ste nejaké zvyky? 
Vianočné zvyky boli zaužívané ako 

maminka hovorila: „ Chlieb a koláč má 
byť na Štedrý večer na stole, aby sme 
ho mali po celý rok.“ Ešte si pamätám, 
že starký chodievali do maštale zaniesť 
pre dobytok cesnak a pupáčky. Bývali 
aj rôzne iné zvyky, ale to si až tak 
nepamätám. 
Čo bolo tvojím najkrajším vianočným 

darčekom? 
Mojím najkrajším vianočným 

darčekom? Vtedy také vianočné 
darčeky nebývali, väčšinou nejaké 
maškrty. Ale my sme sa tešili, že sa 
narodil Ježiško. 

 Spomínaš si na tvoj prvý koláč, ktorý 
si upiekla na Vianoce? 

Presne si nepamätám, ale podľa zvyku 

od maminky to boli určite tvarožníky, 
orechovník a makovník. 

Ktorý koláč by podľa teba nemal
chýbať na žiadnom štedrovečernom 
stole? 

Práve tie, ktoré som už spomenula: 
tvarožníčky, orechovník a makovník. 

Myslíš si, že v novom tisícročí ešte 
objavíš nejaký nový dobrý recept? Veď 
už všetky poznáš! 

Všetky recepty neviem, ale budem sa 
snažiť, aby som nejaký dobrý recept 
objavila a vyskúšala. 

Ako budeš sláviť Silvestra? 
S tým problémy nemám. Až bude 

niečo dobré v televízií, tak sa budem 
pozerať spolu so starkým. Až nie, 
možno si prečítam niečo z „Posla“, lebo 
som ešte nestihla prečítať si posledné 
číslo. Pred polnocou poďakujem Pánu 
Bohu za všetko v uplynulom roku 
a o polnoci poprosím zasa ako vždy 
o pomoc a Božie požehnanie pre seba, 
celú rodinu, príbuzných a všetkých 
ľudí. 

2000 je také magické číslo. Myslíš si, 
že sa  v roku 2000 stane niečo 
neočakávané, alebo že sa svet zmení 
k horšiemu či k lepšiemu? 
Či sa stane niečo neočakávané v roku 

2000, to neviem, ale keď by sa stalo 
čokoľvek, moja prvá myšlienka by 
bola: „Bola to vôľa Božia:“ 
Čo by si zaželala našim čitateľom do 

nastávajúceho roku? 
Do nastávajúceho roku 2000 by som 
čitateľom zaželala pokoj, hlavne 
duševný, zdravie, hojnosť Božích 
milostí a ochranu našej nebeskej 
Matičky. 

Za rozhovor ďakuje Petra Humajová.
 



PRICHÁDZA ČAS VIANOČNÝ 
 

   Strom a jasličky sú dva najvýznamnejšie symboly Vianoc. Strom mal 
odpradávna náboženský význam. U pohanských národov bol kmeň či bohatá 
koruna stromu symbolom vzťahu človeka a božstva alebo symbolom nového 
života. Naši slovanskí predkovia ozdobovali a oslavovali brezu. V Ríme bolo 
výsadou mladých nosiť na jar po meste borovicu. To všetko ako zelený symbol 
života. „ S nápadom“ vianočného stromčeka prišli nemeckí protestanti, ktorí začali 
používať zelenú jedličku ako symbol Vianoc.     

Prvé jasličky -  Ich „vynálezcom“ je svätý František z Assisi. Na Vianoce 
v roku 1223 pripravil v jaskyni Greccio jasle, do ktorých uložil živé novonarodené 
dieťa a priviedol tam osla i vola. Postupom stáročí boli zvieratká doplnené 
o osoby z evanjelia – Mária, Jozef, pastieri.  

Hviezda - Z evanjelia podľa Matúša vieme, že práve hviezda oznámila 
narodenie nového Kráľa. Je symbolom svetla, ktoré rozráža tmu a robí všetko 
krásnym, farebným, príjemným. Na stromčeku majú svetielka vždy svoje miesto. 
Kedysi sa používali iba sviece, dnes už máme rôzne elektrické „pomôcky“. 
Napriek tomu by nemala ani v jednej domácnosti chýbať ozajstná zapálená svieca. 

Mikuláš, Dedo Mráz, Santa Claus - V  jednotlivých krajinách predvianočný 
čas síce charakterizuje vždy iná postava ( starček s bielou bradou, v Taliansku 
Babo Natale, v USA Santa Claus…), no pôvod majú rovnaký: pochádzajú od 
mýrskeho biskupa, svätého Mikuláša, ktorý patrí medzi najpopulárnejších svätých. 
Už v mladosti bol známy svojou dobročinnosťou. Raz tajne daroval peniaze počas 
noci trom chudobným dievčatám na veno, aby sa mohli čestne vydať. Táto jeho 
povesť štedrosti sa postarala o veselý zvyk, trvajúci do dnes.  

Pôvod sviatkov - Vianoce začal sláviť prvý raz v roku 138 biskup Telesfor. Ale 
ešte desaťročia po ňom nebol dátum jednotný. Podľa zachovaného textu z Ríma 
z roku 330 bol za deň slávnosti narodenia Krista vybraný 25.december.Vianoce 
tak nahradili pohanský sviatok zimného slnovratu.  

Kedy sa narodil Ježiš? - Zaiste nie před 1999 rokmi. V evanjeliu čítame, že 
Ježiš sa narodil v Betleheme, v Júdsku, za čias kráľa Herodesa. Herodes však 
zomrel v roku 4 pred Kristom. Chyba? Veru, mních Dionýz Malý, ktorý 
v 5.storočí vyratával začiatok letopočtu, urobil chybu. Dnes sa predpokladá, že 
Ježiš sa narodil niekedy okolo roku šesť (pred Kristom). 

Meno Ježiš - Odvodzuje sa z hebrejského Je(ho)šua, čo znamená „Jahve je 
záchranca“. Hebreji ho dávali často svojim chlapcom. Evanjelista Lukáš píše, že 
to bol anjel Gabriel, kto povedal Márii: „…a dáš mu meno Ježiš.“ Podľa 
hebrejskej tradície chlapček dostával meno na ôsmy deň po narodení, keď bol 
obrezaný. 

Júdsky Betlehem - Ježiš sa narodil v Betleheme, sídle Dávidovho rodu. Hoci 
Mária a Jozef žili v Nazarete, prišli sem, do mesta svojich predkov, na „štátne“ 
sčítanie ľudu. Tu sa v jaskynnej maštali pre dobytok narodil Ježiš. Dnes je 
v Betleheme Bazilika Narodenia a v nej zvlášť vyznačené miesto narodenia 
Krista.  
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Čo vás napadne pri slove Vianoce? 

 
Martina Humajová: Že je všade pokoj. 
Petra Humajová: Betlehemská maštaľka, vianočný stromček a 
rodinná pohoda. 
Eva Humajová: Cez deň prípravy, každý sa tajomne usmieva, večer 
slávnostná nálada, radosť z narodenia Pána Ježiša. 
Martin Humaj: Darčeky, radosť, pohoda, vianočný stromček, traja 
králi, radosť z narodenia Pána Ježiša, chuť na koláče, jedlo. 
Mária Boboková: Že je rodina pokope, pohoda, stromček, koledy. 
Jozef Bobok: Teplo rodinného krbu. 
Lukáš Bobok: Darčeky. 
Braňo Bobok: Korčule. 
Marienka Boboková: Štedrý stôl, radosť z darčekov. 
Mirka Humajová: Že sa narodil Pán Ježiš, že nosí Ježiško darčeky. 
Silvia Petrášová: Vianočný stromček, oheň v krbe a veľa jedla. 
Janka Petrášová: Biela zasnežená krajina, svietiace stromčeky za 
oknami. 
Milan Petráš: Narodenie Ježiška, darčeky, radosť v očiach detí. 
Jozef Humaj: Že sa narodil Pán Ježiš, že deti majú prázdniny, na 
ktoré sa tešia a ja pečiem oblátky. 
Erika Petrášová: Vôňa ihličia, kapustnica, kapor, stromček so 
svetielkami, veľa darčekov pod stromčekom. 
Peter Petráš ml.: Už zase?  
Peter Petráš st.: Vyprážaný kapor. 
Filka Petrášová: Narodil sa Ježiško na radosť všetkých ľudí, 
rodinná pohoda cez vianočné sviatky. 
Lenka Petrášová: Vysvietený stromček, sneh. 
Lucka Petrášová: Vianočná výzdoba, stromčeky v oknách. 
Veronika Petrášová: Darčeky, kapor, kapustnica a silvestrovská 
atmosféra. 
Ivetka Slobodníková: Šťastie, radosť, príjemná atmosféra, 
spievanie kolied, pečenie perníkov. 

Ďakujeme!   Martinka Humajová  
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DIALÓG PRI JASLI ČKÁCH  
 

   Malý chlapec bol veľmi hrdý na to, že jeho starý otec vedel 
vyrezávať drevené figúrky. Bolo to veru fascinujúce, keď sa tak 
prizeral, ako z kúska dreva pomaly vznikajú „živé“ postavičky. 
Chlapec sa tak zadíval na vyrezávané postavičky pri jasličkách, že 
jeho myšlienky celkom splynuli so svetom figúrok. Spolu 
s pastiermi a kráľmi vošiel do maštale a odrazu stál pri dieťati 
v jasličkách. 
   Vtedy si uvedomil, že má prázdne ruky. Všetci niečo priniesli, iba 
on nie. Rozrušený rýchlo povedal: „Sľubujem ti to najkrajšie, čo 
mám! Dám ti môj nový bicykel – nie, elektrickú železnicu ti dám!“ 
Dieťa v jasličkách s úsmevom potriaslo hlavičkou a povedalo: „Ale 
ja nechcem tvoju elektrickú železnicu. Podaruj mi svoju poslednú 
slohovú úlohu!“ 
   „Poslednú slohovú úlohu?“ koktal preľaknutý chlapec, „ale veď 
tú… tú som nenapísal dobre!“ 
   „Práve preto ju chcem,“ odpovedal Ježiško. „Daj mi vždy to, čo 
nie je dobré. Na to som prišiel na svet!“ 
   „A ešte by som chcel niečo od teba,“ pokračovalo dieťa 
v jasličkách, „chcel by som tvoj pohár na mlieko!“ Teraz ale malý 
chlapec zosmutnel: „Môj pohár na mlieko? Ale ten je predsa 
rozbitý!“ „Práve preto ho chcem,“ povedal Ježiško milo, „môžeš mi 
doniesť všetko, čo sa ti v živote rozbije. Chcem to napraviť!“ 
   „A do tretice ešte by som chcel od teba,“ počul malý chlapec hlas 
dieťaťa v jasličkách, „chcel by som od teba odpoveď, ktorú si dal 
svojej mame, keď sa ťa opýtala, ako sa mohol pohár na mlieko 
rozbiť.“ Tu sa chlapec rozplakal. Vzlykajúc sa priznal: „Ale vtedy 
som predsa klamal. Povedal som, že pohár náhodou spadol. 
V skutočnosti som ho však od zlosti hodil o zem.“ „Preto som chcel 
tvoju odpoveď,“ povedal Ježiško rozhodne, „prines mi vždy všetko, 
čo je v tvojom živote zlé, nepravdivé, vzdorné a hlúpe. Preto som 
prišiel na svet, aby som ti odpustil, aby som ťa vzal za ruku a ukázal 
ti cestu…“ 

   A Ježiško sa na chlapca znovu usmial. A ten sa len pozerá, 
počúva a žasne… 
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Slovenské Vianoce minulosti 
 

   Štedrý deň nebol iba obyčajným veselým a radostným dňom. Ľudia mu hovorili 
aj „osudový deň“. Verili, že sa pomocou rôznych kúziel, čarov a obradov 
dozvedia najdôležitejšie udalosti, ktoré ich v budúcom roku očakávajú. Veštili 
úrodu, zdravie, počasie, vydaj, ba i smrť. Aj tie najobyčajnejšie práce sa 
vykonávali podľa určitých pravidiel. Zavedieme vás do tohoto sveta. Zblízka 
nazrieme do okienok dedinských chalúpok, aby sme sa dozvedeli, čo to tí naši 
predkovia robili a či aj nám takéto čarovanie neprinesie úžitok. 
   Je hlboká tma, včaššie ako zavčasu ráno, ale v chalúpke už bliká akési svetielko. 
To vrtká tetka Strcuľka zapaľuje oheň. Ale pozor, v dnešný deň sa oheň 
nezapaľuje ako inokedy. Zažína sa zvláštnym spôsobom. Vykresáva sa ocieľkou 
a práchnom a nazýva sa „nový oheň“. Ľudia veria, že len on im prinesie šťastie 
i zdravie a len na ňom možno pripravovať jedlá a koláče. To je veľmi dôležitá 
práca, pretože ak by sa čosi spálilo, či nevydarilo, tak by bolo zle po celý budúci 
rok. Preto tetka Strucuľka miesi cesto v novom koryte, posádza ho do pece novou 
lopatou a oheň obsluhuje novým ohreblom. A aby sa jej koláče naozaj vydarili, 
predstavte si, čo robí: vyskakuje do výšky a tajomným hlasom zarieka: „Hokres, 
pokres, koláče veľké!“ Zvyškami cesta potom ponatiera v záhrade kmene 
ovocných stromov, aby dobre rodili. Ponáhľa sa, aby koláče a chleby boli 
napečené ešte pred východom slnka. 
  
   Brieždi sa a dedinky ožívajú. Všade nastáva trma-vrma. Ženy a dievčence 
upratujú a chystajú na sviatky. Ale pozrite sa, jako čudne zametá dom i dvor 
Anička Laukovie. Aj ona veru čaruje pri zametaní. Ak by smeti vymetala von 
dverami, uletelo by z domu šťastie. Tak ich vo dvore primetie do kútov a tie, ktoré 
pozmetala v dome, nesie na krížne cesty a pritom počúva, z ktorého konca dediny 
sa najskôr ozve pes. Z tej strany si totiž po ňu príde ženích. 
V tento čarovný deň sa veru ľudia nestarajú len o seba, ale aj o domáce zvieratá. 
Gazda Putirák sype sliepkam zrno cez obruč do kruhu, aby sa po celý rok držali 
pokope a neznášali vajíčka kade – tade po humne. Psovi, gunárovi a kohútovi 
dáva kúsok cesnaku, aby boli silní a odvážni. Nezabúda ani na kravy a kone. 

Odnáša im do maštale koláč, v ktorom je zapečený petržlen, 
oblátka, niekde i cesnak. Obriadi ich, donesie novú podstielku, 
nakŕmi a o polnoci ich príde popočúvať. Veď ľudia vravia, že 
vtedy všetky zvieratá hovoria ľudskou rečou. Starostlivý gazda 
sa môže dozvedieť, čo im chýba, či sa o ne dobre stará. Potom 

urobí na dvere cesnakom kríž a cesnak s chvojinou zavesí na 
dvere, aby uchránil zvieratá pred každým zlom, najmä pred 

bosorkami, ktoré sa vedia prepchať aj cez kľúčovú 
dierku. 

Pred večerou ujko Putirák 
vysvätí dom i dvor 

svätenou vodou, lebo si, 
beťár, tak ako mnoho iných zvedavcov, 
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zaumienil, že čo by čo bolo, tohoto roku spozná a prichytí dedinské bosorky, ktoré 
kravám odoberajú mlieko. Ľudia hovorievali, že najlepší prostriedok na to je 
luciový stolček. Prečo luciový? Nuž preto, že ujko Putirák vezme trinásteho 
decembra, čo je na Luciu, klátiky dreva a každý každučký deň do nich raz zatne. 
Zatína tak dômyselne, že na Štedrý deň je stolček hotový. Pred polnočnou omšou 
si ho vezme pod pazuchu, k nemu miešok maku a spolu s ostatnými susedmi sa 
uberá do kostola. Keď si naň sadne, vraj istotne uvidí všetky čarodejnice obrátené 
chrbtom k oltáru. Ale potom už musí uháňať, koľko mu nohy vládzu, aby ho 
nedochytili a neroztrhali. Práve na to si pripravil miešok maku. Cestou ho rozsýpa, 
lebo tie potvory ho musia do posledného zrnka vyzbierať. Kým sa im to podarí, je 
dávno doma v bezpečí, ochránený krížom, svätenou vodou a strúčikom cesnaku. 
   Ale to sme už zašli priďaleko, až za polnoc Štedrého dňa. V tento deň sa deje aj 
všeličo inšie, nuž musíme sa ešte trocha vrátiť dozadu. 
   Potichučky sa vkradneme do domu, kde sa chystá izba na sviatky. Na zemi je 
porozkladaná slama, v kúte nevymlátený snop, stôl obopnutý reťazou a zamknutý 
na zámku, pod stolom sekera a z trámu visí zo slamy upletený stromček: nazýva 
sa pavúk, kvočka, alebo muší raj. Na stole je pod sviatočným obrusom 
porozsýpaná pšenica, proso, fazuľa, šošovica, mak, šípky, orechy… Všetko, čo sa 
na gazdovstve urodilo. V ľavom rožku sú aj peniaze. V strede stola tróni sviečka 
a vôkol sú porozkladané všakovaké jedlá a koláče. Musia tu byť, aby ich bol 
dostatok aj na budúci rok. Istotne sa čudujete, že tu nestojí vianočný stromček. 
Veru nie! V tých časoch ho ešte nebolo. Zvyk ozdobovať na Vianoce stromček 
k nám prenikol z Nemecka okolo roku 1890. Najprv sa z neho tešili deti 
v mestách, ale neskôr sa objavil aj v dreveniciach a múraniciach na dedinách. Ešte 
nevidieť na ňom sklené ozdoby, ani zažaté sviece. O rôznofarebných staniolom 
obalených čokoládových figúrkach niet ani chýru. Matne sa na ňom ligocú 
slamené ozdoby, jarabejú papierové reťaze, červenejú jabĺčka, hompáľajú orechy 
a medovníčky. 
    Stmieva sa, blíži sa večer. Všetko je pripravené, ešte ktosi z rodiny zbehne do 
studničky po čerstvú vodu, v ktorej sa celá rodina umyje. U Antošov vložia do 
vody červené jabĺčko, aby boli všetci zdraví, u Ciprichov zas strieborný peniaz, 
aby boli bohatí. Čo dom, to iný zvyk. Zato všade čakajú všetci vyumývaní 
a vyobliekaní na začiatok večere. Na oblohu vychádza prvá hviezda… V tej chvíli 
z mnohých dedín počuť výstrely. I tak sa oznamuje začiatok večere. Už sa 
zablikotali v každom okienku zapálené sviečky a najslávnejšia večera roka sa 
začína. Tu v domčeku pod lesom, majú detí ako smetí. Pekne po poriadku si sadnú 
k stolu, kde má každý vyhradené svoje miestečko. Otec Hostiak najprv všetkým 
zavinšuje, potom sa spolu pomodlia a mamka deťom urobí medom krížik na čelo, 
aby po celý rok poslúchali.  
    Za stolom si každý položí nohy na reťaz, otec každému rozdá po strúčiku 
cesnaku, aby rodina držala spolu a vo svete na seba nezabudla.  
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Ak raz v živote nájdeš cestu bez prekážok, … 
(pokračovanie myšlienky v tajničke) 

 

    A  8      2  4      

    B                

    C     9  11  16       

    D                

    E   5  13  15         

    F  10   6    3       

    G  18       1       

    H 17       14        

    I     7    12       

                    
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 

                    

 
a) ročné obdobie – prichádza na „bielom koni“ 
b) „biela perina“ – vianočná ryba 
c) ihličnatý strom – produkt včiel  
d) autor rozprávky O dievčatku so zápalkami – striebro (chem.zn.) 
e) mesto narodenia Pána Ježiša – zlato (chem.zn.) 
f) prekvapenia pod stromčekom – nemá nohy, ale nikdy ho nedobehneš 
g) k oblátkam okrem medu patrí aj … - vianočná ozdoba 
h) prináša šťastie na nový rok – hlásajú polnoc 
i) čokoládky v pozlátku balené ako cukríky – opak dňa 
                                              Silvia Petrášová, Petra Humajová, Alžbeta Karpišová 

 
  

Rekordná výška snehu 
 

Ťažko by sme si u nás vedeli predstaviť snehovú pokrývku s výškou takmer 29 
metrov. Práve toľko snehu ale napadlo počas minulej zimy na vrchu Mount Baker 
v americkom štáte Washington. V tejto lokalite napadlo v zime 1998/99 
neuveriteľných 2896 cm snehu. Ide nielen o americký, ale aj svetový rekord. 
Doterajší americký rekord má hodnotu 2850 cm. Toľko snehu napadlo v zime 
1971/72 na Mount Rainieri, tiež v štáte Washington. 
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Veselá matematika  
 

„Dežko, koľko je dva plus dva?“ 
„Pä ť.“ 
„Ako to?“ 
„Prosím, ja som…(tajnička 8 2 3) 

 

 
ADVENT, ALE, ALIK, ANAKONDA, AMADEUS, AREKA, AUTO, BYTČA, 
BYŤ, DARČEKY, DÁVNO, DECEMBER, DVERE, EMIL, HRÍBY, CHATKA, 
IMELO, IRNA, KAHAN, KORAL, LASICA, LÁSKA, MADRID, M AMA, 
MAREC, MATEMATIKA, MNÍCH, MOTORKA, MRAKY, NINA, 
NÁVNADA, OHRADA, OJE, ONDATRA, ORECH, PANAMA, PERO, PIJAN, 
POČASIE, POZRITE, RAK, RÚRA, RYBKA,SANE, SNENIE, STROMČEK, 
SUKA, SYR, TVAROH, VENCE, VRECE 

Silvia Petrášová, Petra Humajová, Alžbeta Karpišová 
 

Plávajúci ľadovec 
 

Obrovská ľadová hora s rozmermi 38 krát 77 kilometrov plávala z Antarktídy 
smerom k južnej Amerike a dostala sa do oblasti lodných liniek. Ľadovec 
obkolesovalo 100 až 200 menších ľadovcov, ktoré sa od neho oddelili na jeho 
plavbe do teplejších vôd. Celá skupina predstavovala pre akékoľvek plavidlá 
veľké ohrozenia. Ľadovcový ostrov plával rýchlosťou 11 až 14 kilometrov za deň.  
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Vianočná súťaž 
 

Pripravili sme pre vás súťaž. Stačí vylúštiť tajničku a osemsmerovku a zistiť, 
koľko štvoruholníkov je na obrázku. Potom lístok s menom a adresou pošlite na 
adresu redakcie, alebo odovzdajte členom redakčnej rady.  
Čakajú na vás zaujímavé ceny. 
Ďalšiu cenu – prekvapenie – odovzdáme tvorcovi najlepšieho príspevku do 

veľkonočného vydania nášho časopisu. Vaše príspevky vrelo očakávame! 
Za uverejnenie všetkých príspevkov neručíme! 

Redakcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁTE? 
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V ktorom mesiaci klebetia ženy 
najmenej? 
Vo februári, lebo má len 28 dní. 
 

Na ktorú otázku nemôžeš odpovedať 
ani kladne, ani záporne? 
Na otázku „ spíš?“, ak spíš. 
 

Koľko vajec môže človek zjesť na 
lačný žalúdok?  
Jedno, lebo druhé už nie je na lačno. 
 

V akom prípade môže byť človek 
v izbe bez hlavy? 
Vtedy, keď vystrčí hlavu z okna. 
 

Môže pštros o sebe povedať, že je 
vtákom? 
Nemôže, lebo nevie hovoriť. 

Čo urobí pes, keď sa dožije troch rokov? 
Nič, bude žiť štvrtý rok. 
 

Čo urobí ľudožrút, keď ho páli 
v žalúdku? 
Zje požiarnika. 
 

Čo páli a nie je oheň? 
Žihľava. 
 

Kde sú suché rieky a moria? 
Na mape. 
 

Čo máš spraviť, keď uvidíš lietajúceho 
slona? 
Zobuď sa! 
 

Čo bolo po potope? 
Veľké blato. 



 

JUBILEUM  

 
   Toto jubileum v roku 2000 bude už v poradí dvadsiate šieste v histórii. Slávnosť 
jubilea sa však objavila už pred mnohými storočiami v Palestíne. Hebreji každých 
50 rokov slávili „jubilejný rok“. Počas neho napríklad dávali slobodu otrokom, 
chudobným vracali ich majetky… Začiatok jubilea oznamovali trúbením na 
baraňom rohu – po hebrejsky jobel – z toho slovo jubileum. Prvé kresťanské 
Jubileum vyhlásil pápež Bonifác VIII. dňa 16. februára 1300.  
   Náš kalendár sa počíta od narodenia Ježiša Krista. Odvtedy, ako sa na zemi 
narodil Ježiš, uplynulo už 2000 rokov. Pre celú Cirkev a pre národy, ktoré prijali 
jej posolstvo a kultúru, je rok 2000 veľkou slávnosťou. 
   Jubileum má aj svoje logo. Vytvorila ho dnes už 25 – ročná študentka Emanuela 
Rocchi. Modrý kruh predstavuje nielen našu modrú planétu Zem, ale i celý 
vesmír. Päť holubíc vo farbách kontinentov, poskladaných do seba ako puzzle, 
vyjadruje jednotu medzi ľuďmi celej Zeme. Kríž, symbol Ježiša, v tých istých 
farbách aké majú holubice, naznačuje, že Ježiš prišiel zachrániť a spasiť všetkých 
ľudí bez rozdielu. Zo stredu loga vyžaruje biele svetlo – tiež Ježišova značka. On 
je svetlom pre celý svet: Kristus včera, dnes a vždy. Jednoduché, pestré, radostné, 
originálne.    

 
Tri storo čia za jeden život 
 
Na oslave svojich 100. narodenín sa jeden z austrálskych veteránov 1.svetovej 
vojny zdôveril gratulantom so svojím želaním: musí zostať ešte nažive, aby sa 
mohol pochváliť pred kamarátmi v domove dôchodcov, že žil v troch storočiach. 
Ernie Peddell musel prvýkrát klamať o svojom veku, keď sa chcel dostať spolu 
s kamarátmi na loď do Francúzska. Mal totiž iba 17 rokov. Keď vypukla 2. 
svetová vojna, musel sa naopak urobiť mladším, aby ho poslali do akcie na Blízky 
východ. „Je to nádherné mať sto rokov,“ povedal na oslave svojich narodenín 
v Novom Južnom Walese, kam mu prišiel zablahoželať aj francúzsky veľvyslanec. 
V Austrálii žije už iba 50 veteránov 1. svetovej vojny.          
 

Zlé miesto na oslavy 
 
Ostrov Taveuni patriaci do súostrovia Fidži si stovky majetných turistov vybrali 
ako miesto oslavy príchodu roku 2 000, pretože leží na dátumovej hranici. 
Novozélandský geológ Shane Cronin to však nepovažuje za dobrý nápad, pretože 
podľa jeho názoru môže tamojší vulkán každú chvíľu vybuchnúť. Cronin 
v hlavnom meste súostrovia Fidži – Suve, vyzval všetkých turistov, aby si za 
miesto osláv roku 2 000 radšej vybrali iný koniec sveta. Silvestrovské oslavy 
výstižne prirovnal k „tancu na spiacom vulkáne“. Obavy Cronina nie sú 
neopodstatnené. Z vedeckých záznamov vyplýva, že sopka pred 300 až 400 rokmi 
viackrát vybuchla. Približne každých 60 rokov dochádza k menšej erupcii a tá 
ďalšia je doslova „na spadnutie“. 
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Vianočná úvaha 
 

Vianoce… Najkrajšie sviatky roka. Mesto je 
vyzdobené, vo výkladoch obchodov svietia 

farebné žiarovky a nás opantáva radosť z toho, 
že Vianoce sú znova tu. A keď krajinu zakryje 
biela snehová perinka, už nám skoro nič 
nechýba k predstave ideálnych Vianoc. 

Vyzdobíme si stromčeky, ktoré sa len tak jagajú množstvom 
ozdôb. Pripravíme slávnostnú večeru, zabalíme darčeky. Za 
tajomnými úsmevmi všetkých sa skrýva radosť, že sú opäť 
všetci spolu. Chýba tu ešte niečo? Veru áno, hoci mnohí ľudia 
na to zabúdajú. Zabúdajú na podstatu, kvôli ktorej Vianoce 
vlastne vznikli. Zabúdajú na dôvod, pre ktorý sú ľudia k sebe 
milší a odpúšťajú si. Zabudli na malého Ježiška, chudobnú 
betlehemskú maštaľku, Máriu, Jozefa, anjelov, pastierov… 

Pod naším vianočným stromčekom nikdy 
nechýba Betlehemček. Na jeho stavanie sa vždy 
najviac tešíme. Keď už postavíme drevenú 
maštaľku so slamenou strechou, dychtivo 
stŕhame papiere z postavičiek a ozývajú sa 
výkriky: „Ja mám ovečku!“ „Ja pastiera!“ 
„Ja mám Pannu Máriu!“ „A ja Ježiška!“ A 
potom sa každý večer kocháme pohľadom na betlehemskú 
maštaľku. Vianoce pre nás neznamenajú len jedlo a darčeky, 
ale hlavne radosť z narodenia Pána Ježiša, ktorý prišiel na 
svet, aby nás vykúpil. 
Ľudia v minulosti na Vianoce nechávali na štedrovečernom 

stole o jeden tanier naviac. A keď na ich dvere zaklopal nejaký 
pútnik, pozvali ho dnu. Tanier preňho bol pripravený. 

Nemyslíte, že tento zvyk by sme si mohli zachovať 
aj my? Nemusíme mať tanier pripravený na stole, 

ale v srdci. A keď na dvere nášho srdca zaklope 
Pán Ježiš, bez váhania Ho pozveme dnu, 
pretože na Jeho príchod bude všetko 
pripravené. 

Petra Humajová 
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Nový symbol otužilcov? 
 

Britský škrečok prežil bez ujmy na zdraví 3 dni zatvorený v mrazničke. „ Vo svete 
škrečkov je to porovnateľné s cestou na Južný pól a späť,“ komentoval túto 
kurióznu udalosť denník The Times. Rodina Beardsworthovcov márne hľadala 
15 mesačné zvieratko od chvíle, keď deti nechali otvorené dvere od jeho klietky. 
Keď sa matka Sandra po troch dňoch pozrela do mrazničky, s hrôzou zistila, že 
škrečok sa usalašil práve tu. Našťastie mu nič nebolo – až na to, že bol pokrytý 
tenkou vrstvou námrazy. „ Bola som taká šokovaná, že som začala kričať a dvere 
som okamžite pribuchla,“ dodala Sandra Beardsworthová. Po piatich minútach 
v teple bol škrečok opäť v starej forme. Jedna zmena v jeho živote predsa len 
nastala: dostal nové meno Subzero ( Pod nulou). 
 
Živá mŕtvola 
 

Angličan Geoff Smith, ktorý pred časom strávil 147 dní pochovaný zaživa, 
plánuje osláviť príchod nového milénia veľmi netradičným spôsobom – 
týždňovým pobytom pod zemou. „ Každý chce urobiť niečo bláznivé a nič 
bláznivejšie ako vlastný pohreb ma nenapadá,“ hovorí tento 33 ročný otec troch 
detí. Pre uskutočnenie bláznivého nápadu si však bude musieť nájsť nové miesto, 
pretože bar v severoanglickom meste Mansfield, kde úspešne prekonal doterajší 
svetový rekord v pochovaní zaživa, mu odmietol znova poskytnúť svoju záhradu. 
Smith svojim výkonom prekonal rekord, ktorý vytvorila jeho matka. 
 
Superbalón nad Parížom 
 

Najväčší pripútaný balón na svete vypustili vo francúzskom hlavnom meste Paríži. 
Žltý balón má priemer 22 metrov a je naplnený až 5 500 kubickými metrami hélia. 
Nad parížskym parkom André Citroen sa bude vznášať nasledujúce mesiace 
a bude jednou z atrakcií osláv roku 2 000. Skúšobné lety ním absolvovali najprv 
prirodzene jeho konštruktéri, ale od prvého júla je sprístupnený verejnosti. Balón 
má kapacitu buď 30 dospelých, ktorí zaplatia za vyzdvihnutie do výšky 150 
metrov až 66 frankov, alebo 60 detí, ktorých výlet bude zdarma.  
 
Omša až po Esmeralde 
 

Doslovnú Esmeraldomániu zažívala Česká republika. Brazílsku telenovelu na 
komerčnej stanici Nova sledovalo 70% televíznych divákov a vo chvíli, keď 
hrozilo, že Železného firma CET 21 stratí právo na vysielanie ďalších častí 
Esmeraldy, sa priaznivci tohoto  programu takmer začali búriť. O popularite 
Esmeraldy svedčia aj listy, ktoré diváci písali generálnemu riaditeľovi Novy 
Vladimírovi Železnému. „Kvôli Esmeralde sme posunuli aj večernú omšu, do 
kostola chodíme až  po nej,“ písala jedna z verných „diváčok – nováčok“. Pár 
v dôchodkovom veku zase na Železného naliehal, aby dával Esmeraldu častejšie. 
„ Alebo dávajte viac dielov naraz, sme už starí a bojíme sa, že sa nedožijeme 
posledných dielov,“ vysvetlili penzisti.  
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Zimná   
 
Padá sniežik, padá,  
už je biela záhrada. 
Už celý kraj náš svieti,  
radujú sa z toho deti. 
Sánkovačka, lyžovačka, 
či poriadna guľovačka? 
Hier na výber majú dosť. 
A zo snehu – jedna radosť! 
Tamto stoja snehuliaci,  
tí snehoví pandrláci. 
A obďaleč – pozri, hľaď! 
Už sa stavia pevnosť Boyard. 
Kraj je plný výskotu. 
Ako dobre, sneh je tu! 
                    Petra Humajová 

 
 

Rozprávočka o Vianociach 
 

Blížili sa Vianoce. Všetci sa tešili na sneh, sánkovanie a lyžovanie. Ale jeden 
chlapček, ktorý sa volal Jožko, sa vôbec netešil. Povedal si: „Zima je zlá! 
Nemôžem sa kúpať v bazéne!“ Mamička sa ho opýtala: „Čo chceš na Vianoce?“ 

„Ni č!“ odvetil. „Ja nechcem, aby boli Vianoce!“ Mamička bola smutná, že 
Jožko nechcel, aby boli Vianoce. Ale Jožko sa zamyslel a potom povedal 
mamičke: „Mamička, ja už chcem aby boli Vianoce, lebo budeme oslavovať, že sa 
narodil Ježiško!“ A mamička bola šťastná, že jej synček už chce, aby boli 
Vianoce. 

Martinka Humajová 
 

Výroky s lávnych  
Zrútenie mravnosti prináša so sebou zrútenie spoločnosti.    
                                                                                                          Ján Pavol II. 
Každý, s kým sa v živote stretnem, ma v niečom predstihuje. Tak sa od neho 
učím.                                                                                               R. W. Emerson 
Láska k blížnemu, priateľstvo a bratský súcit sú pre trpiaceho často dôležitejšie 
ako všetky lieky.                                                                        T. M. Dostojevskij 
Človek  má vidieť v každej udalosti svojho života prostriedok  k svojmu 
zušľachteniu.                                                                                   J. H. Pestalozzi 
Mnoho ľudí si pokazí celý život predstavou nešťastia, ktoré im hrozí.    
                                                                                                               A. Maurois 

POÉZIA MAŇA Strana 16 

Pieseň bez mena 
 

Koľko lupienkov má láska? 
Koľko lístkov má jej kvet? 
Je to slovo a či hláska? 
Je to malý i veľký svet. 

 
Koľko úsmevov má láska? 
Koľko líc má jej tvár?  
Je to červeň a či vráska? 
Je to radosť tých dní pár? 
 
Koľko sĺz má láska? 
Spočítať ich azda vieš? 
Je to uplakaná kráska? 
Je to jedno i druhé tiež. 
                    P. Ján Lichtner, Sch. P. 

 



 

Sladké špeciality od Filky 
Petrášovej 

 
Tvarohové rezy 

Suroviny: 
30dkg hladkej múky „špeciál“, 20dkg smetolu, 8dkg práškového cukru, 1/2 

balíčka prášku do pečiva, 1 vajce, 2 lyžice kakaa. 
Zamiesime, dáme na vymastený veľký rovný plech ako na roládu 

a predpečieme. Nedopečené cesto natrieme tvarohovou plnkou a bielkovým 
snehom. Dopečieme. 

Tvarohová plnka: 
50dkg tvarohu, 35dkg uvarených pretlačených alebo na mrkvovom strúhadle 

postrúhaných zemiakov, 15dkg práškového cukru, 2 balíčky vanilkového cukru 
a 6 žĺtkov ( plnku zamiešame až keď je cesto predpečené, lebo hneď začne 
hustnúť). 

Žĺtky s cukrom vymiešame, pridáme ostatné, premiešame a hneď natrieme na 
nedopečené cesto. Zo 6 bielkov a 30dkg jemného krištáľového cukru ušľaháme 
tuhý sneh, natrieme na tvarohovú plnku a dopečieme. 

 
Rozguľovaná štrúdľa – ako ťahaná 

Suroviny: 
30dkg hladkej múky „špeciál“, 1 pochúťková smotana, 1 vajce, štipka soli. 
Vypracujeme cesto, rozvaľkáme asi na 1/2 cm hrúbky a potrieme zmesou, ktorú 

vymiešame zo 4 lyžíc masti a 6 lyžíc hladkej múky. Cesto zatočíme ako závin 
a necháme v mikroténovom sáčku niekoľko hodín alebo od večera do rána postáť 
v chladničke. Potom ho rozkrojíme na 6 dielov, každý tenučko rozvaľkáme 
a ľubovoľne plníme. Nemusíme spotrebovať naraz, zvyšok dáme do chladničky. 

 
Krehké koláčiky kokosové – strojčekové 

Suroviny: 
13dkg práškového cukru, 33dkg hladkej múky, 8dkg maizeny, 12dkg kokosovej 

múčky, 25dkg smetolu, 1 vajce, 1 vanilkový cukor.  
Spracujeme cesto, necháme v chladničke 1 – 2 hodiny odpočinúť. Potom cesto 

pretláčame mlynčekom, formujeme rôzne tvary, ukladáme na plech a pečieme do 
ružova v stredne teplej rúre. Po vychladnutí môžeme ozdobiť čokoládou alebo 
pocukríme. Pre zmenu môžeme vynechať kokosovú múčku a pridať 3  lyžice 
kakaa = krehké koláčiky kakaové. 

 
Kokosovo orechové rožky ( bez múky) 

Suroviny: 
50dkg práškového cukru, 25dkg kokosovej múčky, 25dkg orechov, 25dkg 

smetolu, 1/2 prášku do pečiva. 
Zmiesime a plníme do formičiek. Po upečení a vychladnutí máčame konce 

v čokoládovej poleve, alebo celé rožky pofŕkame čokoládou. 
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Ako ž i ješ  v  rod ine ?   
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1. 1. Nečakane ťa zobudí nejaký zvuk. 
a) S krikom vyskočíš z postele. 
b) Skryješ sa pod perinu. 
c) Vstaneš a zistíš, čo sa deje. 
 

 2. Už dlhšie si si priala mať zvieratko. 
Tvoj sen sa splnil. Môžeš si vybrať. 

a)  Pes. 
b)  Levíča. 
c) Škrečok. 
 

 3. Čo ťa najviac napĺňa? 
a)  Tvoja rodina. 
b) Veci, ktorými disponuješ. 
c)  Tvoja ekonomická situácia. 
 

 4. Čo je bližšie tvojmu srdcu? 
a) Prispievať k oživeniu rodinných 
vzťahov. 
b) Fakt, že niekto na teba myslí. 
c) Stretávanie sa s priateľmi. 
 

 5. Tvojmu bratovi darujú motorku. 
Ako reaguješ? 
a) Budeš si nárokovať, aby si ju mohla 
používať aj ty. 
b) Budeš protestovať. 
c) Budeš sa tešiť spolu s ním. 
 

 6. Delia sa domáce práce. Ktorú 
uprednostníš? 
a) Ísť na nákup. 
b) Umyť riad. 
c) Upratať zo stola. 
 

7. Rozhovor s priateľmi vyústil do 
témy o drogách. 
a) Povieš, že u vás doma sa nemôže 
o tom rozprávať. 
b) Robíš sa, že počúvaš. 
c). Zapojíš sa do debaty. 
 

8. Pri návrate domov zacítiš smrad 
pripáleného jedla. 
a) Tešíš sa, že pôjdeš na pizzu. 
b) Nahneváš sa, lebo sa bude neskôr 
jesť. 
c) Pomyslíš si, že sa to stáva. 
 

9. Urobila si škrabanec na otcovom 
aute. 
a) Obávaš sa výčitiek. 
b) Uspokojíš sa, že mu to stačí 
„dobre“ vyrozprávať. 
c) Snažíš sa mu vysvetliť, ako sa to stalo. 
 

10. Čo je potrebné na vytvorenie 
rodinnej atmosféry? 
a) Autorita rodičov. 
b) Ochota, pohotovosť všetkých. 
c) Dobrá kuchyňa. 

Do 16 bodov:    Náročný prístup 
Chcela by si byť stále stredobodom pozornosti. Pekné nároky! Zdá sa však, že 
ťažko spolupracuješ. Dávaj si pozor, aby si nezostala na ceste, ktorá vedie 
k samote. 
Rada: Otvor oči a srdce tým, čo sú ti nablízku. 
Od 17 do 23 bodov:  Pasívny prístup 
Miluješ pokoj, no ťažko ti padne, ak sa máš niečím zaoberať ako prvá, ak máš 
o niečom rozhodnúť. Skôr uprednostňuješ „zožať“ úspech na úkor iných. Štipka 
priebojnosti ti prinesie oveľa viac uspokojenia a radosti. 
Od 24 do 30 bodov:  Prístup spolupráce 
Si spoľahlivá a sympatická optimistka. Vieš dopriať pohodlie aj iným. 
Nezdôrazňuješ „kto“ to urobí, ale „čo“ a „ako“ sa to urobí. Tvoja radosť zo života 
a pokoj pramenia vo vnútri.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
a) 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2
b) 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3
c) 3 2 1 3 3 2 3 3 3 1



FUTBAL  
 

V nedeľu 7. 11. Sa uskutočnil futbalový zápas medzi miništrantmi. Rozdelili sme 
sa na polovicu a hra sa začala. Zo začiatku bola nuda, ale keď sme sa rozohriali, 
začali sme dávať góly.  
Futbal sa skončil našou výhrou 3 : 2 
Naši autori gólov: Roman Píš, Juraj Húska a ešte jeden, ktorého nepoznám. 
Súperove góly dali: Ondrej Karpiš a Michal Šimkovič. 

Martin Humaj 
 

ŠPORT ?! 
 

Najkratšie futbalové stretnutie zohrali v Keni v jednej malej osade. V druhej 
minúte zápasu hráčov rozohnal lev. 

 
Nie celkom fér, avšak bez previnenia voči pravidlám sa správal profesionálny 

boxer Al Couture, ktorý 26. septembra 1946 porazil svojho súpera za pol sekundy. 
Súper ešte sedel vo svojom rohu a naprával si chránič úst, keď zaznel gong do 
prvého kola. Couture sa ako blesk vrhol na súpera a plným zásahom ho poslal 
k zemi. Súper spadol a ani po desiatich sekundách, ktoré má boxer na to, aby sa 
pozviechal, sa nepostavil na nohy. 

 
Eskimácky futbal hraný v ľadových pustatinách už od nepamäti sa vôbec 

nepodobá na európsky futbal. Eskimácky futbal sa hrá s obrovskou loptou zošitou 
s mrožích koží a mužstvá tvoria obyvatelia celých dedín. Nedávno sa zápas hral 
celé tri dni. Bránky boli od seba vzdialené “len“ 16 km. 

 
Vo futbalovom zápase podal mimoriadne slabý výkon rozhodca. Po skončení 

stretnutia kapitán mužstva, ktoré prehralo, podal rozhodcovi ruku so slovami: “Bol 
to veľmi zaujímavý zápas. Škoda že ste ho nevideli!“ 

 
Najstarší návod na “pestovanie“ futbalu publikovaný u nás pochádza z roku 

1890. Hovorí sa v ňom napríklad, že “vrátny (brankár) sa vyberá z najslabších 
cvičencov“, alebo že “lopta má byť potiahnutá kožou, aby ju nebolo ľahké 
prekopnúť...“ 
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A na koniec ... 
Idú dvaja policajti po ulici a nájdu 

hlavu. 
Jeden ju zodvihne nad hlavu a hovorí: 
„ Pozri, veď to je náš veliteľ! “ 
Druhý mu na to: 
„ Čo si sprostý! Veď on nebol taký 

vysoký! “ 
✦✦✦ 

Policajt je sám doma. Zrazu niekto 
zazvoní při dverách: 

„ Kto je tam? “ pýta sa policajt. 
Spoza dverí sa ozve: „ Ja! “ 
Policajt sa zamyslí a začudovane 

vraví: „ Žeby ja? “ 
A otvorí.  

✦✦✦ 
„ Pán Fľak, máte doma psa? “ 
„ Nie. “ 
„ Otvorte!!! Tu polícia!!! “ 

✦✦✦ 
Prečo majú blondínky v hlave šnúrku? 
Aby im mali na čom držať uši! 

✦✦✦ 
Čo sa stane, keď blondínke zasvietite 

do ucha? 
Začnú jej svietiť oči. 

✦✦✦ 
Viete ako blondína šetrí v MHD? 
Cvakne si lístok až na druhej zastávke. 

✦✦✦ 
Prečo blondína dáva počítač do vody? 
Lebo si chce zasurfovať na Internete. 

✦✦✦ 
Lezú dve uhorky v New Yourku po 

mrakodrape. 
Na stodvadsiatom poschodí sa jedna 

pozrie dole a hovorí: 
„ Ty, mne je z tej výšky strašne zle! “ 
Druhá sa na ňu pozrie a povie: 
„ Ty fakt, si celá zelená! “ 

✦✦✦ 
„ Drahá, môžem si, prosím ťa, sadnúť 

k televízoru? “ 
„ Môžeš, ale nezapínaj ho! “ 
 

Príde Bendžo do obchodu: „ Prosím si 
kilo maku! “ 

„ Aj zabaliť? “ 
„ Nie, ďakujem, mám sieťovku.“ 

✦✦✦ 
Zaseknú sa dve blondínky vo výťahu. 

Jedna kričí: 
„Pomóóc, pomóóc…“ 
Druhá hovorí: „ Kričme spolu!“ 
„Spolúúú…!!“ 

✦✦✦ 
Lekár sa pýta pacienta meteorológa: 
„A kde presne vás to bolí?“ 
„Severovýchodne od pravej lopatky!“ 

✦✦✦ 
Manželka vraví mužovi: 
„Blíži sa zima, poďme sa pozrieť na 

nejaké pekné kožušiny!“ 
„Dobre, ale musíme sa poponáhľať, 

lebo onedlho zatvoria zoologickú 
záhradu!“ 

✦✦✦ 
Do obchodu so zvieratami prichádza 

nahnevaný zákazník: 
„V čera ste mi povedali, že korytnačky 

sa dožijú aj tristo rokov, a tá, ktorú 
som si u vás kúpil, dnes ráno 
zahynula!“ 

„Tak to je naozaj smola. Tá vaša sa 
dnes dožila tristo rokov.“ 

✦✦✦ 
„Tak čo, už sa cítiš dobre?“ 
„Dobre ešte nie, no je mi lepšie.“ 
„To je dobre, že ti je lepšie.“ 
„Lepšie by bolo, keby som sa cítil 

dobre.“ 
✦✦✦ 

Uprostred noci budí klaun riaditeľa 
cirkusu: 

„Pán riaditeľ, vstávajte, horí cirkus!“ 
„A prečo budíte práve mňa? Neviete, 

že hltač ohňa býva v susednej 
maringotke?“  


