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3. novembra t. r. sa uskutočnila v

krempašskom gymnáziu súťaž o

Slovensku pre žiakov základných

škôl a gymnázií navštevujúcich

vyučovanie slovenského jazyka.

Na našom zábere o ceny súťaži

publikum. Podrobnejšie o tomto

podujatí píšeme na str. 20-21.

Foto: A. Jendžejčíková.

NA OBÁLKE: Slovenský náhrobný kameň v Podvlku.
Foto: M. Smondek. Návrh obálky: E. Koziołová
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Počas vyučovania u šiestakov

V očakávaní na výsledky písomky

Každé stretnutie so žiakmi je zaujímavé 
a poskytuje priestor na rozhovory. Tentoraz 
sme zašli za krempašskými žiakmi, ktorí nav-
števujú slovenčinu na základnej škole. Stretli 
sme sa tam s piatakmi a šiestakmi, ktorých 
slovenský jazyk a literatúru vyučuje krajanka 
Monika Pacigová. Podľa rozhovoru s ňou sme 
sa dozvedeli, že na základnej škole navštevuje 
vyučovanie slovenského jazyka vyše tridsať 
žiakov. Žiaci sa môžu učiť slovenčinu už od 
nultej triedy.  V poslednej dobe čoraz menej 
detí javí záujem o slovenčinu. Určite veľa 
závisí od výchovy v rodine a rodičov. Škoda 
však, že si ľudia neuvedomujú blízke sused-
stvo Slovenska a v súvislosti s tým aj veľa 
príležitostí na využitie slovenčiny.  

Opýtali sme sa žiakov, prečo navštevujú 
vyučovanie slovenského jazyka. Odpovede 
boli rôzne. Napr. Adriána povedala, že bola 
to iniciatíva jej rodičov, ale aj tradícia v jej 
rodine, keďže aj sestra sa učila slovenčinu. 
Slovenčinu sa učí, lebo chce poznať reálie 
Slovenska, má tam rodinu a často chodí na 
výlety na Slovensko. Peter má rád slovenčinu, 
lebo je to jazyk jeho predkov a aj on chce ho 
rozumieť a rozprávať sa v ňom. Tomáš navšte-
vuje hodiny slovenčiny, lebo sa cíti Slovákom 
a chce spoznať dejiny Slovenska. Marzena 
zasa uviedla, že sa rada učí jazyky, a keďže na 
Slovensko je blízko, tak získané poznatky má 
príležitosť často využívať. Barbara hovorila 
o svojich súrodencoch, ktorí sa učili sloven-
činu a aj ona chcela spoznať jazyk svojich 
predkov. Eva rada spoznáva nové krajiny, ľudí 
a zvyky, preto sa so záujmom učí slovenský 
jazyk. Často chodí na Slovensko na návštevu 

k rodine, na nákupy, do kúpeľov a práve, vtedy 
môže využiť získané poznatky na hodinách 
slovenčiny. Asia sa zdokonaľuje v slovenčine, 
aby sa mohla rozprávať s rodinou, ktorú má na 
Slovensku, ale zároveň si prehlbuje znalosti ja-
zyka svojich predkov. Justína má na Slovensku 
kamarátky, s ktorými sa často rozpráva a ta-
kýmto spôsobom využíva získavané poznatky 
zo slovenčiny v škole. Asia sa učí slovenčinu, 
aby rozumela slovenské hovorené slovo, ku 
ktorému má prístup v televízií a rozhlase. Má 
veľa rodiny na Slovensku, ktorú navštevuje 
a chodí s nimi do kúpeľov. Okrem toho väčšina 
žiakov uviedla, že bola tento rok počas letných 
prázdnin v tábore na Slovensku, kde sa im 
veľmi páčilo. A poprosili nás, aby sme pros-
tredníctvom časopisu Život poďakovali uspo-
riadateľom tábora a všetkým, ktorí sa postarali 
o ich príjemný pobyt. Sú presvedčení, že aj 
budúci rok sa ocitnú v tábore. Vďaka tomuto 
pobytu sa obohatili o mnohé poznatky z dejín 

Slovenska, spoznali nových ľudí a naučili sa 
viaceré slovné spojenia. Jazykové schopnosti 
žiakov po takomto pobyte sa naozaj zlepšujú. 
Strácajú sa zábrany v komunikácií a žiaci bez 
obáv vyjadrujú svoje myšlienky. Páči sa im aj 
fakt, že to, čo sa naučili, vedia použiť v praxi, 
čo je predsa cieľom vyučovania. 

Spoločne sme sa porozprávali ešte o zau-
jímavostiach Slovenska a miestach, ktoré tam 
navštívili, a ktoré navždy ostanú v ich pamäti. 
Patria medzi nich predovšetkým hrady, napr. 
Spišský a Oravský hrad, jaskyne, univerzitné 
mestá, ako napr. Bratislava, Nitra, Košice 
a pohoria Slovenský raj, Tatry, Pieniny. Sú to 
pre nich symboly slovenskosti. 

Žiaci sa práve na hodine slovenčiny učili 
o reáliách Slovenska. Bolo pre nich zaujíma-
vosťou počúvať o jednotlivých krajoch a ich 
hlavných centrách, ako aj regiónoch, ktoré 
sú súčasťou krajov a majú podiel na ich kul-
túrnom odraze. Boli prekvapení, že na území 
jedného kraja je niekedy niekoľko regiónov. 
Zároveň ich spokojnosť bola veľká, keď o spo-
mínaných mestách vedeli aspoň pár údajov. 
Ako zistili, aj keď často chodia na východ 
Slovenska, predsa nepoznajú rôzne zaujímavé 
zákutia, ktoré tam sú. Napr. Bardejov, ktorý je 
pamiatkou zapísanou v UNESCO. 

Rozprávali sme sa aj o nedávno vyhlásenej 
výtvarnej súťaži Života, ktorej sa žiaci zúčast-
ňujú, a ako povedali, aj tento rok sa chystajú 
pripraviť práce do súťaže.     

Prajeme krempašským školákom veľa usi-
lovnosti pri učení a dobre výsledky. Ďakujeme 
im za spoločne strávené chvíle a dúfame, že sa 
im podarí podrobnejšie si prezrieť východnú 
časť Slovenska. 

Text a foto: 
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ          

ROZHOVORY SO ŽIAKMI
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A k by ste chceli nájsť najstaršie 
oravské domčeky, ktoré sa zacho-
vali dodnes, isto najlepšie by bolo 

zájsť do Malej Lipnice, malebnej dedinky, 
ktorá sa tiahne spod úpätia Babej hory 
dolinou potoka Sihlec.  Od svojho vzniku 
bola úzko spätá s Veľkou Lipnicou. Istého 
času dokonca tvorili Lipnickú gminu, avšak 
po nejakom čase sa Malá Lipnica vrátila 
späť do gminy Jablonka.

Medzi krajanmi
Keďže nás Malá Lipnica zaujala a boli 

sme zvedaví, čo je nové v tejto oravskej 
dedinke, vybrali sme do nej. Najprv sme 
navštívili predsedníčku MS SSP Viktóriu 
Smrečákovú. Svoju funkciu vykonáva 
obetavo už veľa rokov. Patrí medzi na-
jobetavejších činiteľov Spolku. Vlani sa 
podujala zapisovania malolipničianských 
detí na výučbu slovenského jazyka. Spolu 
s naším bývalým šéfredaktorom pre-
brázdili pol dediny. Rodičia boli ochotní 
a viacerí z nich zapísali svoje deti na 
slovenčinu. V starších Malolipničanoch 
vzbĺkla nádej, že ich malé ratolesti sa opäť 
budú učiť slovenčinu. Nakoniec však z 
plánov nebolo nič a slovenčina sa tu zatiaľ 
neučí. Je však nádej, že sa do lipnickej 
školy slovenčina ešte vráti. Mládež sa 
v rámci činnosti Spolku aktívne zapája 
do folklórneho súboru Kumoratky, ktorý 
vedie Kristína Gribačová spolu so svojou 
mamou Viktóriou. A že sa súboru naozaj 
darí, svedčí o tom aj to, že v priebehu 
roka vystúpili na mnohých slávnostiach 
a kultúrnych podujatiach. Neopúšťajú 
však ani súťažne prehliadky, z ktorých si 
zakaždým privezú nejakú peknú cenu.

Malá Lipnica

Nová kanalizácia
Od našej predsedníčky sme sa po-

brali k miestnemu richtárovi Stefanovi 
Smreczakovi, ktorý túto funkciu plní už 
vyše tridsať rokov. Dozvedel som sa od 
neho, že za posledné roky sa v obci toho 
veľa nezmenilo, pretože výstavba čističky 
odpadových vôd a časti kanalizačnej siete 
bola natoľko nákladná, že ešte museli 
splácať pôžičku, ktorú si zobrali na jej 
výstavbu. Tento rok sa im však podarilo 
získať nejaké peniaze a vo výstavbe ka-
nalizačnej siete pokračovali. Ako som sa 
dozvedel, dostavba ďalšej časti bola súr-

ne potrebná, pretože sa v obci v určitých 
nepriaznivých mesiacoch šíril zápach so 
septikov. Tento rok sa im podarili potiah-
nuť sieť vyše kostola, vďaka čomu sa im 
podarilo skanalizovať vyše polovicu obce. 
Je to významná investícia, ktorá pomôže 
udržať čistejšie životné prostredie, čo by 
mohlo ovplyvniť taktiež záujem turistov 
o túto lokalitu. Priamo z Malej Lipnice 
sa  tiahne turistická značka až na Babiu 
horu. Zatiaľ je len v plánoch dokončenie 
kanalizácie v časti obce, ktorá sa na-
chádza po pravej strane potoka. Kvôli 
nedostatku fi nančných prostriedkov bude 
výstavba kanalizácie trvať ešte niekoľko 

4

Malolipnícka predsedníčka MS SSP so svojimi vnukmi

Oprava kostolnej veže

Pri posledných jesenných poľných prácach

NA NÁVŠTEVE 

V MALEJ LIPNICI
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rokov, pokým sa ju podarí vybudovať v 
celej obci. Druhou dôležitou investíciou, 
ktorú realizujú v Malej Lipnici, je prestavba 
kostolnej veže. 

Na prechádzke 
po obci

Keďže sme mali počas návštevy v 
Malej Lipnici trošku viac času, využili sme 
ju na prechádzku po obci. Navštívili sme 
ju v čase, keď sa na poliach robili jesenné 
práce. Viacerí gazdovia zvážali suché 
seno z polí a skladovali ho na zimu. Aj 
keď väčšina z nich vlastní už traktor, našli 
sa aj takí, ktorí si do voza zapriahli koňa. 
Kedysi to bola každodenná realita, avšak 
v súčasnosti vidieť koňa zapriahnutého 
do voza pri poľných prácach je už pravdu 
povediac rarita. 

Malá Lipnica nás zaujala viacerými 
typickými oravskými dreveničkami, ktoré 
sú pekne zachovalé. Aj keď na väčšine 
z nich už nenájdeme pôvodnú šindlovú 
strechu, isto záujmu nejedného návštevní-
ka. Na Orave môžeme vidieť čoraz menej 
dreveníc, ktoré už skoro úplne ustúpili 
pod tlakom modernej zástavby.

Pátrali sme aj po minulosti našich 
predkov. Žiaľ, na malolipničanskom cin-
toríne sme už nenašli žiadny náhrobný 
kameň so slovenskými nápismi. Prečo 
tomu asi tak je? Jednou z možných príčin 
je asi to, že chudobnejší ľudia nemali na 
hroboch náhrobné kamene, skôr požívali 
drevené kríže, ktoré po istom čase vybled-
li a neskôr sa úplne rozpadli. 

Požiarnicka 
dychovka

Dychovku vedie už 16 rokov Miroslav 
Rybár. Dychovka existovala už predtým, 
avšak z pôvodného zloženia už hrávajú 
v nej len dvaja muzikanti. Väčšinou hrajú 
v dychovke mladí ľudia. S týmto sa však 
spája aj jeden problém, pretože mladí ľu-
dia najčastejšie po ukončení strednej ško-
ly odídu na vysoké školy alebo za prácou 

5

do zahraničia. A vtedy treba vytvoriť muzi-
kantskú základňu od začiatku. Počas 16. 
rokov práce pána Rybára sa vystriedalo v 
dychovke už niekoľko generácií mladých 
ľudí. Snaží sa priebežne pripravovať ďal-
ších nástupcov, aby sa dychovka mohla 
ďalej rozvíjať a pôsobiť. Najčastejšie kon-
certuje na lokálnych podujatiach. Tento 
rok vystúpila v Trstenej, Námestove, v 
Jablonke a vo Veľkej Lipnici. Zahrala aj na 
tohtoročnej prehliadke dychoviek v Pod-
vlku. Najčastejšie však hráva pri rôznych 
obecných príležitostiach v Malej Lipnici, 
napr. Vianoce, Veľká noc, hody. Nedávno 
svojou hrou vítala biskupa, ktorý prišiel 
na návštevu ich farnosti. Malolipnickým 
muzikantom prajeme veľa úspechov v 
ich ďalšom pôsobení.

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Stavba ďalšej časti kanalizácie

Na malolipnickom cintoríne už nenájdeme slovenské nápisy

Zákutia Malej Lipnice
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O rava patrí medzi regióny, kto-
ré voľakedy patrili medzi naj-
chudobnejšie regióny Uhorska. 

Prekrásna príroda, prekrásne prostredie 
patria istotne medzi výnimočnosti Oravy, 
ale život na oravskej zemi mali ľudia od 
začiatku ťažký. Od dávnych čias sa ľudia 
živili predovšetkým poľnohospodárstvom, 
avšak zisky z gazdovania boli malé. Vzhľa-
dom na nepriaznivé podnebie bola úroda 
slabá a veľakrát nemali ľudia ani len čo do 
úst vložiť. Preto sa niet ani čomu diviť, že 

ROVOJ ORAVSKÉHO 

REGIÓNU
Veľmi pomocné sa ukázali európske fondy 
zamerané na rozvoj vidieku. Jedným z ta-
kýchto európskych programov, do ktorého 
sa zapojili aj Oravci, je Leader plus.

Na Orave spojili spolu sily obidve 
oravské gminy Jablonka a Veľká Lipnica 
a spoločne sa vrhli na ťažkú a mozľonatú 
prácu propagácie oravského regiónu. 
Totižto rozvoj regiónu nie je spojený len s 
fi nancovaním rôznych aktivít a programov, 
jedným z najdôležiteších bodov rozvoja 
regiónu je zmena zmýšlania ľudí. Ak sa 
chceme ukázať iným a pochváliť sa tým, v 
akom krásnom, zaujímavom a príťažlivom 
prostredí žijeme, musíme najprv my sami 
doceniť svoj rodný kraj a začať si ho vážiť. 
Až potom sa môžeme vydať do sveta a za-
čať ho propagovať a pozývať iných ľudí k 
sebe. Nie je to ľahká úloha, je to skôr idea, 
ku ktorej sa snažíma čo najviac priblížiť. 
Je to však najvýznamnejšia zmena, ktorá 
môže výrazne prospieť k rozvoju môjho 
regiónu, môjho rodného kraja.

Myslím si, že to je základ. A je to na-
ozaj dôležité.  S takýmto prevedčením do-
kážeme robiť zázraky. Slovenské príslovie 
hovorí, že niekto ide s motykou na mesiac. 
Občas sa nám môže zdať, že rozvoj Ora-
vy je tiež takou prácou, ktorá neprináša 
žiadne ovocie. Je to ťažké, keď si nás iní 
mýlia z inými regiónmi a poriadne ani 
nevedia, kde región Orava leží. Avšak po 
niekoľkoročnej práci sa pomaly objavujú 
prvé výsledky.

Za niekoľko rokov na Orave vzniklo 
viacero agroturistických hospodárstiev, kto-
ré priťahujú na Oravu turistov, propagujú 
oravskú prírodu, tradičné oravské zvyky 

a kultúru, oravské pamiatky a prírodné 
zaujímavosti. Je tu niekoľko rekreačných za-
riadení, ktoré navštevuje každoročne väčší 
počet detí pri rôznych príležitostostiach, či 
sú to už školy v prírode alebo detské letné 
tábory. Babia hora ako najvyšší vrch Karpát 
poza Tatrami každoročne priťahuje veľké 
množstvo turistov. Netreba však ani zabú-
dať na to, že od stáročí sa Orava nachádza 
na pohraničí dvoch národov, dvoch kultúr, 
ktoré sa navzájom prelínali. Myslím si, že 
je jednou z najhoších vecí zapierať fakt, 
že na tomto území popri Poliakoch žije aj 
slovenská menšina. Je to niečo, čo z Oravy 
robí výnimočný región. V Poľsku predsa 
Slovákov žije neveľa a to len na Orave a 
Spiši. Netreba zabúdať, že slovenská kultú-
ra má svoje veľké bohactvo, ktoré by mohlo 
byť jedným z magnetov na pritiahnutie tu-
ristov na Oravu.  Ak dokážeme využiť tieto 
možnosti, je šanca, že Orava sa pozdvihne 
zo zabudnutia, do ktorého dávnejšie upadla 
ako jeden z biednych a neveľmi zaujímvých 
regiónov. Dúfam, že sa to podarí.

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

veľa z nich emigrovalo v nádeji na leší život 
za oceán do Ameriky. Pokiaľ boli malí gaz-
dovia podporovaní zo štátneho rozpočtu, 
táto emigrácia sa čiastočne oslabila, avšak 
po politických premenáv na začiatku 90. 
rokov sa opäť začala rozmáhať. Môžeme 
smelo povedať, že na Orave nenájdeme 
rodinu, z ktorej by aspoň jeden  člen ne-
pracoval v zahraničí. 

Horná Orava nikdy nebola rozvinutá 
po priemyselnej stránke, chýbali väčšie 
fabriky alebo výrobné podniky. Ľudia si 
pomaly začali zakladať malé fi rmy a popri 
tom gazdovali. V posledných rokoch sa 
začala na Orave rozvíjať agroturistika, 
odvetvie, ktoré bolo doposiaľ neveľmi 
známe. Veľkým plusom  je nedotknutá 
čistá oravská príroda, v ktorej by mohli 
turisti nájsť raj pre oddych. Babia hora, 
lesné cestičky, ticho, čerstvý vzduch – pod-
mienky ako stvorené pre rozvoj turistiky. 
Avšak nie je to také jednoduché. Potrebná 
je sieť ubytovacích zariadení, ktoré by 
spĺňali požiadavky turistov. K tomu sú 
však potrebné fi nancie, ktoré nie každý má. 

Perla Oravy – kostol v Oravke

Typická oravská drevenica v Hornej Zubrici

Kaplnka v Bukovine Sídlisku
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Zlaté jubileum
Helena sa narodila 13. mája 1930 v krajanskej rodine 

Márie (rod. Brížekovej) a Jána Kutarňovcov. Pochádzala 
z mnohodetnej rodiny. Mala deviatich súrodencov. Bra-
tov: Augustína, Karola, Františka, Andreja, Jána a Jozefa 
a sestry: Máriu, Žofiu a Alžbetu. Okrem Andreja, ktorý 
žil v Prahe a Jozefa, ktorý bol v Spišskej Belej, ostatní 
súrodenci sa usadili vo Fridmane. 

Helena rovnako ako väčšina jej vrstovníkov od naj-
mladších rokov pomáhala na gazdovstve a v domácnosti. 
Keď vyrástla, išla do služby na Slovensko do rodiny 

Naši jubilanti

Spoločná cestaSpoločná cesta
Balarovcov, kde bola dlhšie obdobie. Po návrate domov 
sa vydala za Mariána Žolondeka. 

Marián sa narodil 9. januára 1933 v slovenskej rodine 
Márie (rod. Blahutovej) a Vojtecha Žolondekovcov. Jeho 
rodičia boli tvrdí Slováci. Otec Vojtech bol aj prvým pred-
sedom Miestnej skupiny Spolku vo Fridmane. Svoje deti 
taktiež vychovali v slovenskom duchu. Marián mal dvoch 
bratov Jána a Františka a päť sestier Helenu, Máriu, Štefá-
niu, Žofiu a Annu. František študoval teológiu v kňazskom 
seminári v Spišskej Kapitule, kde pôsobil ako kňaz a tam 
je aj pochovaný. Sestry Helena a Mária študovali na Slo-
vensku a tam sa usadili. Helena bývala v Modrej a Mária 
v Košiciach. Ostatní súrodenci bývali vo Fridmane. 

Marián musel od najskorších rokov pomáhať na gaz-
dovstve. Ako hovorí, detské roky mu ubiehali na pasení 
kráv, ale pritom si vždy s vrstovníkmi našli priestor aj 
na rôzne hry. Navštevoval slovenskú základnú školu 
v rodnej obci. Po jej ukončeniu ostal na gazdovstve, keďže 
súrodenci pokračovali vo vzdelávaní a on musel pomáhať 
rodičom. Popri povinnostiach si vždy našiel čas aj na 
stretnutia s kamarátmi. Marián sa so svojou budúcou 
manželkou Helenou poznal od malička, veď bývali v su-
sedstve. Často sa stretávali v kruhu vrstovníkov. A tak 
sa pomaly zrodil medzi nimi vrúcny cit a rozhodli sa 15. 
júla 1956 spojiť svoje osudy vo fridmanskom kostole. 
Sobášil ich Mariánov brat František. 

V ten istý deň mala sobáš tiež Mariánova sestra Anna, 
ktorá sa vydala za Jána Ferka. Manželia Ferkovci taktiež 
oslávili polstoročie svojej svadby. Vychovali štyri deti: 
Jozefa, Žofiu, Jána a Stanislava. Do ďalších spoločných 
rokov im prajeme veľa zdravia a božieho požehnania.    

Po svadbe manželia Žolondekovci začali spoločne 
gazdovať. O rok neskôr ich zasiahla veľká pohroma. 
– Presne 5. júla 1957, spomínam si, akoby to bolo dnes, 
- hovorí Marián, - vypukol požiar, ktorý pohltil celé naše 

gazdovstvo. Pri požiare zasahovalo štyridsaťšesť jedno-

tiek požiarnikov zo širokého okolia. V tom čase vyhoreli 

v  obci  viacerí gazdovia. Z celoživotného rodičovského ma-

jetku zostal len popol a museli sme od základov postaviť 

všetko. Nevedeli sme sa s tým dlho zmieriť, ale život išiel 

ďalej. Pustili sme sa do stavby a vďaka pomoci rodiny 

sme to nejako zvládli. Táto udalosť utužila manželstvo 
a dala im silu spoločne bojovať o dosiahnutie lepších 
podmienok na živobytie. 

Kým Marián pracoval na gazdovstve  a príležitostne 
chodil pracovať na stavby, Helena sa starala o deti, ktoré 
sa im postupne narodili: Máriu, Helenu, Žofiu a Margitu. 
Deti vyrástli a každé z nich si nejako usporiadalo svoj ži-

Život je cestou, na ktorej každý deň je 
jednou z mnohých zastávok. Závisí len na 
nás, ako strávime čas v jednotlivých okami-
hoch svojho života, keďže recept na dokonalé 
využitie času na každej zastávke neexistuje. 
Veľmi dobre o tom vedia naši jubilanti Hele-
na a Marián Žolondekovci a Alžbeta a Jozef 
Tomáškovičovci z Fridmana, ktorí hovoria, 
že čas je okamih. Veď predsa len nedávno sa 
pobrali spoločným chodníčkom a už slávia 
významné jubilea. Opýtali sme sa ich na to, 
ako oni využili spoločné strávený čas. 

Helena a Marián Žolondkovci z Fridmana
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vot. Helena sa usadila vo Falštíne a ostatné dcéry v rodnej 
obci. Spolu s rodičmi býva Margita so svojou rodinou. 

Keď v Novom Targu otvorili obuvnícky podnik, Helena 
sa tam zamestnala. Neskôr bola dvakrát v zámorí, vďaka 
čomu si rodina prilepšila a žilo sa im ľahšie. 

Dnes sú už manželia Žolondekovci na zaslúženom dô-
chodku a gazdovstvo odovzdali mladšej generácii. Marián 
si však nevie pripustiť život bez gazdovania, ktoré bolo 
náplňou jeho života a je ňou aj dnes. Helena chorľavie, čo 
je pre ňu ťažké, keďže bola zvyknutá na prácu. 

V ich domácnosti je vždy prítomný krajanský časo-
pis Život a radi si ho prečítajú. Manželia Žolondekovci 
boli vychovaní v slovenskom duchu a tak vychovávali aj 
svoje deti. 

Spoločne roky života hodnotia dobre. Žili, ako vedeli 
najlepšie, a ako im to dovoľovali pomery. Ich život im 
teraz spríjemňujú ôsmi vnuci. 

Prajeme Žolondekovcom k ich jubileu veľa zdravia, 
božieho požehnania a porozumenia v rodinnom kruhu.

Spoločný chodníček
Alžbeta sa narodila 12. októbra 1924 v slovenskej 

roľníckej rodine Márie a Jána Kutarňovcov. Mala šies-
tich bratov: Augustína, Karola, Františka, Andreja, Jána 
a Jozefa a tri sestry Helenu, Máriu a Žofiu. Detstvo jej 
uplynulo na pomoci na gazdovstve. 

Keď mala Alžbeta len pätnásť rokov, vypukla druhá 
svetová vojna. Počas vojny varila jedlo pre vojakov, ktorí 
u nich bývali. Najskôr, ako hovorí, prišli Nemci a po nich 
zasa Rusi. Povinnosťou obyvateľov obce bolo ich ubytovať 
a dávať stravu. Viacerí muži odišli na front a po vojne sa 
len niektorí z nich vrátili domov. Rodiny čakali na zvesti 
o svojich najbližších, a to čakanie bolo dlhé a náročné. 
Medzi tými, ktorí sa vrátil z frontu domov bol aj budúci 
Alžbetin manžel Jozef Tomáškovič. Po vojne si myslel, že 
už bude len lepšie, ale ako sa veľmi mýlil, zistil, keď po 
Spiši po vojne začala šarapatiť banda Ogňa. Viacerí chlapi 
sa museli skrývať, aby unikli pred smrťou. 

Jozef sa narodil 23. februára 1921 v rodine Anny 
a Valenta Tomáškovičovcov. Mal dvoch bratov Jána 
a Vladislava a sestry Júliu, Annu a Máriu. Brat Ján 
zahynul na vojne. Ako dvadsaťročný mládenec dostal 
Jozef povolávací rozkaz na vojenský výcvik do Spišskej 
Starej Vsi. Neskôr ho premiestnili do Liptovského Mi-
kuláša, kde mal základný vojenský výcvik a v roku 1942 
v októbri ich čatu odvelili na východný front. Jozef sa 
domov vrátil 23. júla 1945. A bol to najšťastnejší okamih 
jeho života. Po návrate domov začal postupne rozmýšľať 
o ženbe. Vyhliadol si Alžbetu Kutarňovú a 12. júla 1946 
sa zosobášili vo fridmanskom kostole. Po svadbe začali 
spoločné hospodáriť na rodičovskom gazdovstve Jozefa. 
Postupne sa ich manželstvo obohatilo o deti: Máriu, 
Jozefa, Margitu, Helenu, Jána a Danku. 

Spoločný život bol, ako hovoria, šťastný, ale občas 
i smutný. Ťažký bol pre nich najmä rok 1952, keď im 
zomreli rodičia a dcéra Mária. Roky sa míňali a To-
máškovičovci ako vedeli, tak gazdovali. Deti im vyrástli 
a osamostatnili sa. Časom museli upustiť od gazdovania, 
keďže im to zdravie už nedovoľuje. Dnes majú viac času 
na čítanie a rozhovory so známymi. Alžbetinou veľkou 
záľubou je háčkovanie a krajčírstvo, čomu sa dlhé roky 
venovala.   

Šesťdesiat rokov spoločného života hodnotia ako 
dobré využité. Boli chvíle veľkej radosti, ale aj starosti. 
Prekážky, ktoré im prišli do cesty, dokázali prekonať 
vďaka vzájomnej podpore a láske. Tešia sa, že sú spolu 
a môžu sa starať o seba navzájom. Navštevuje ich se-
demnásť vnúčat, z čoho majú veľkú radosť. 

Tomáškovičovci vždy prejavovali záujem o krajanskú 
činnosť a časopis Život, ktorý každý mesiac pozorne sle-
dujú. Radi si prečítajú o osudoch krajanov, o kultúrnych 
podujatiach na Spiši a Orave a historické príspevky. 
Slovenčina vždy bola a je blízka ich srdcu. 

Prajeme im veľa spoločných rokov, zdravia, radosti 
a božieho požehnania v rodine. 

Text: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Foto: archív Tomáškovičovcov 

a Žolondekovcov

                    

Alžbeta a Jozef Tomášovičovci 
z Fridmana
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B
ol som s mladými ľuďmi na 

duchovných cvičeniach, ktoré 

sa volajú Škola novej evanjeli-

zácie. Myšlienku zriadenia takej školy 

podal Ján Pavol II., ktorý videl, že ľudia 

v dnešnej dobe potrebujú, aby sa im 

hlásalo stále Božie slovo. Aj keď som 

kňazom a študoval som teológiu, 

neuvedomoval som si dokonca prav-

du, že Boh nás miluje nekonečnou 

láskou. Akosi to moje srdce 

úplne necítilo. Práve na týchto 

duchovných cvičeniach som 

sa dozvedel, že Ježiš Kristus 

zaplatil Nebeskému Otcovi všet-

ky naše dlhy. Sme už spasení 

a máme sa len snažiť milovať 

Boha tak, ako On nás miluje. 

Pozývam Vás, drahí čitatelia, 

aby ste porozmýšľali nad touto 

veľkou pravdou. Máme k tomu 

príležitosť v ďalšom mesiaci.

12.11.2006 
32. nedeľa 

v cezročnom období 
Mk 12, 41-44

Pán Ježiš v dnešnom evan-

jeliu je opäť v jeruzalemskom 

chráme, ktorý je veľmi pekný. 

Býval v ňom Boh a boli tam 

umiestnené aj Jeho prikázania, 

ktoré Židia mali v úcte. Dnes z 

toho chrámu ostali zrúcaniny, 

ktoré si Židia veľmi vážia. Pri-

chádzajú sa modliť a plakať pod jedinú 

stenu, ktorá ostala z chrámu. Pán Ježiš 

pozeral na chudobnú vdovu, ktorá sem 

prišla a dala posledný groš do pokladni-

ce. Pre Ježiša to bolo veľké bohatstvo, 

ktoré táto žena priniesla. Ona prišla 

do chrámu s bohatým vnútrom a to 

sa Ježišovi najviac páčilo. Opýtajme 

sa seba samých: Čo ja prinášam do 

chrámu Ježišovi?

19.11.2006 
33. nedeľa 

v cezročnom období 
Mk 13, 24-32  

Pán Ježiš vyzýva všetkých nás, aby 

sme bdeli. Každý, kto hovorí, že verí 

v Krista, má čakať Jeho druhý príchod. 

On, ako hovorí, príde a stále prichádza v 

našich blížnych a ukazuje, že cestou do 

Jeho Kráľovstva je láska, ktorú musíme 

ukazovať svojím životom. Idem ulicou a 

vidím žobráka, rozmýšľam, dať mu nie-

čo? Prichádzam domov z práce, mám 

zlú náladu a nechce sa mi rozprávať s 

nikým. To sú situácie, keď treba, aby 

zvíťazila láska v mojom živote a tak 

sa dobre pripravím na Pánov príchod. 

Mám byť človekom lásky ako kresťan 

vždy a všade. 

HORČIČNÉ ZRNKO

26.11.2006
34. nedeľa v cezročnom 
období KRISTA KRÁĽA  

J 18, 33-37 

Keď sme boli na duchovných cvi-

čeniach, jeden deň sme mali zvláštnu 

úlohu. Každý účastník dostal  papierovú 

korunu a mal si ju dať na hlavu. To malo 

znamenať: si kráľ. Áno, človek je 

kráľom svojho domu, práce, srdca. 

Ale potom sa bolo treba pokloniť 

pred vyloženou Najsvätejšou Svia-

tosťou a položiť svoju korunu a 

povedať: Pane, Ty si Kráľ môjho 

života, Ty a nik iný. Nie je to ľah-

ké, lebo treba to nielen povedať, 

ale aj tak žiť. Kto je kráľom alebo 

čo je kráľom môjho života? Akú 

korunu položím Ježišovi k nohám 

a poviem: Ty si môj jediný Pán? 

Skúsme to urobiť.

03.12.2006 
Prvá adventná nedeľa 

Mk 13, 33-37

“Tempus fugit aeternitas ma-

net” - Čas uteká, večnosť čaká 

– hovorí latinská maxima. Znova 

adventný čas nás približuje k 

pravde o Pánovom príchode na 

zem. Čaká nás pekné obdobie, 

keď pôjdeme do kostola na roráty, 

kúpime niečo na sviatky, oddých-

neme si, lebo je zima a nemusíme ťaž-

ko pracovať na roli... Lenže adventný 

čas nás povzbudzuje k tomu, aby sme 

sa priblížili znova k Tomu, ktorý je v 

našom živote všetkým. Cez celý rok 

sme pracovali nad našou spásou, ale 

teraz v adventnom čase máme prehĺbiť 

duševný život. Bdejme, aby  nás Pán 

zastal prichystaných na svoj príchod 

na konci časov.  

Kňaz Pavol Kubani
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Nachádzanie slovensko-poľských partnerstiev v oblasti 
kultúry i prezentácia a propagácia aktívnych folklórnych a re-
meselných prejavov na oboch stranách hraníc. Tak by sa dal 
stručne charakterizovať projekt Beskydský kultúrny kruh, ktorý 
s fi nančnou podporou  Európskej únie od apríla tohto roku 
realizuje Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne. 

Myšlienka zmapovať a komplexnejšie zachytiť rozvíjajúce 
sa prihraničné slovensko-poľské kultúrne kontakty sa ukázala 
správna a potrebná. Našim cieľom bolo a naďalej je popularizo-
vať ľudovú kultúru, prezentovať zručnosti majstrov tradičných 
remesiel, rozvíjajúcu sa remeselnú výrobu, 
ako aj činnosť miestnej kultúry. K realizácií 
projektu sme pristúpili v niekoľkých rovinách 
- tak sa nám podarilo zachytiť niekoľko 
cieľových skupín, ktorým je Beskydský 
kultúrny kruh určený. Prvým krokom bola 
akási „inventúra“ nositeľov tradičnej ľudovej 
kultúry na Orave, čiže folklórnych súborov, 
skupín, ľudových hudieb, sólistov, ľudových 
remeselníkov. Všetci, ktorí z viac ako 200 
oslovených prejavili záujem o prezentáciu, 
sú zaradení vo farebnom dvojjazyčnom ka-
talógu, ktorý sme vydali v júli. Sme radi, že 
sa nám podarilo zachytiť ich väčšinu a tvoria 
reprezentatívnu vzorku aj v pestrosti svojich 
prejavov. Svoje umenie i výrobky v katalógu 
ponúka 38 ľudových tvorcov a remeselní-
kov, 20 ľudových hudieb a sólistov a 31 
súborov a skupín. Neostali sme však iba pri 
tlačenej podobe – súčasťou projektu bolo sprístupnenie web 
stránky www.bkk.osvetadk.sk, na ktorej sa okrem tvorcov 
a súborov zachytených v katalógu prezentujú aj niektoré slo-
venské a poľské folklórne festivaly. A čo je dobré, stránka je 
pravidelne aktualizovaná, takže sa na nej vyplnením formulára 
môžu prezentovať stále ďalšie kolektívy a jednotlivci. 

Súčasťou projektu bolo tiež sprevádzkovanie centra sloven-
sko-poľskej kultúrnej spolupráce. Sídli v  budove osvetového 
strediska a je akousi vstupnou bránou nových kontaktov dvoch 
nielen kultúrou si príbuzných prihraničných regiónov. Slúži 
obciam, kultúrnym inštitúciám i jednotlivcom, ktorí hľadajú 
kontakty a partnerstvá v Poľsku, hľadajú vhodný súbor či re-
meselníkov na svoj festival, alebo sa chcú sami prezentovať v 
Poľsku. V priestoroch centra je nainštalovaná aj malá expozícia 
výrobkov slovenských a poľských ľudových tvorcov. Verím, 

že centrum ešte zin-
tenzívni svoju činnosť 
v decembri, kedy bude 
v rámci zrkadlového 
projektu otvorené po-
dobné centrum v Biel-
sku-Bialej. Aj pros-
tredníctvom neho sa 
budú môcť prezen-
tovať naši tvorcovia 

a svojimi propagačnými materiálmi 
aj súbory, kultúrne organizácie, 
obce i mestá.

Verejnosť však v rámci tohto 
projektu najviac oslovili sprievodné 
a podporné aktivity. Boli nimi dva 
výnimočné folklórne festivaly – Me-
dzinárodný festival valaskej kultúry 
– Bačovské dni, ktoré sa konali v termíne15. a 16. júla v Malatinej 
a Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka, usporiadaný 

v dňoch 15. – 17. septembra v Oravskej Pol-
hore. Obidva sa stretli so záujmom a navštívilo 
ich spolu viac ako 5.000 divákov.

Realizácia projektu je naplánovaná do 
konca tohto roka. Ukončením finančnej 
podpory Európskej únie však naštartované 
nekončia – skôr naopak – túto pomoc sme 
od začiatku vnímali ako impulz, prostred-
níctvom ktorého  pripravíme podmienky 
pre ďalšie fungovanie centra kultúrnej spo-
lupráce a prevádzkovanie webovej stránky. 
Záver roka bude pre náš projekt výnimočný 
– poslednou naplánovanou aktivitou je me-
dzinárodný festival vianočných zvykov a re-
mesiel – Višegrádske Vianoce. Uskutočnia sa 
v dňoch 9.- 12. decembra v Dolnom Kubíne 
a v Zázrivej. Súčasťou festivalu budú vianoč-
né zvykoslovné programy, jarmok tradičných 
remesiel, ako i otvorenie medzinárodnej 

posúťažnej výstavy Vianočná pohľadnica. Výtvarná súťaž na 
tému vianočných pohľadníc sa stretla s výraznou odozvou 
u detských autorov a preto bude kolekcie výtvarných prác 
paralelne prezentované aj v Poľsku (od 8.12. v Bielsku-Bialej) 
a v Maďarsku (od 6.12. v Sarvaši). Projekt v decembri vrcholí 
aj u našich partnerov v Bielsku-Bialej v Poľsku otvorením par-
tnerského centra kultúrnej spolupráce, výstavy tradičnej kultúry 
Beskýd a jarmokom ľudových remesiel.

Do našich aktivít vždy pozývame aj ľudových umelcov z ra-
dov zahraničných Slovákov žijúcich na Orave, ktorí sa aj väčšiny 
nami organizovaných podujatí zúčastňujú. 

Miroslav Žabenský

Beskydský kultúrny kruh 
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Medzi najväčšie kultúrne podujatia organizované na Orave 
nepochybne patrí festival náboženskej piesne Stabat Mater. Tento 
rok sa v dňoch od 20. do 22. októbra 2006 uskutočnil už jeho 10. 
jubilejný ročník, na ktorom sa zúčastnilo 29 vystupujúcich. S nápadom 
organizovať takýto festival na Orave prišiel Piotr Mederak, ktorého 
v tejto myšlienke svojou prácou podporil vtedajší kaplán jablonskej 

farnosti Paweł Kubani. Názov 
festivalu vznikol podlľa naj-
staršieho oravského kostolíka 
nachádzajúceho sa v Oravke, 
ktorý bol zasvätený Sedembo-
lestnej Panne Márii. Zdrojom 
myšlienky bola Pieta, ktorá 
sa tu vlastne nachádzala. Ak 
by však tento nápad nenašiel 
priaznivú odozvu aj u iných 

ľudí, istotne by sa neodarilo zorganizovať takýto pekný festival. Neod-
mysliteľnou súčasťou a zároveň pomocou pomohli pri oraganizovaní 
festivalu Oravské centrum kultury v Jablonke, Všeobecnovzdelávacie 
lýceum, Katolícke združenie mládeže, Okresné vedenie v Nowom 
Targu, ako aj Pastoračnej centrum mládeže.

Desiaty ročník podujatia pritiahol do Jablonky množstvo záujem-
cov o náboženskú hudbu, spomedzi ktorých sa na scéne predstavilo 
29 účinkujúcich z rôznych kútov Poľska. Hlavnou myšlienkou 
podujatia je spoločné velebenie Boha formou spevu. Čestným 
partónom podujatia od začiatku je pomocný krakovský biskup Jan 
Szkodoń.

Jubilejný 10. ročník sa 
niesol znameni slov Te 
Deum laudamus - Teba, 
Boha, chválime. Týmito slo-
vami chceli všetci účastníci 
poďakovať Bohu za desať 
rokov plodnej práce, ktorú 
sa podarilo vďaka festivalu 
urobiť. 

STABAT MATER Už tradične trvalo podujatie 
tri dni. Piatok a sobota patrili 
súťažnej prehliadke všetkých 
zúčastnených sólistov a zbo-
rov. Porota pozorne sledovala 
každého z nich. Na posledný 
deň podujatia sa istotne tešili 
všetci Jablončania, pretože v 
záverečnom programe vysúpili 
tohtoroční víťazi spolu s hosťami 
podujatia a domácim jablonským súborom Angelus. Z divákov istotne 
nikto nepochyboval, že víťazi si svoje ceny zaslúžia, a odmenili ich 
vrelým potleskom.

V tohtoročnej umeleckej porote zasadli Anna Lachnerová, Marek 
Brynkus, Krystian Grzybacz, kňaz Janusz Rzepa a Kamila Machajová. 
Porota rozhodla udeliť ceny v takomto poradí:

V kategórii Deti - sólový spev prvé miesto získala Anna Gloneková 
z Noweho Targu, druhé miesto obsadil Andrzej Lenart zo Spytkowic, 
tretie miesto však porota neudelila.

V kategórii Mládež - sólový spev Cenu Grand Prix získala Ka-
tarzyna Wylężeková z Piekar Śląskich. Prvé miesto v tejto kategórii 
porota neudelila, druhé miesto získala  Sylwia Rynduchová zo Sokolník 
a tretie Marcin Biel z Jablonky.

V kategórii Deti - zbory prvé miesto obsadil Cantate Deo z Kra-
kova, na druhom mieste skončili Jezusowe Serduszka z Bysiny a o 
tretie miesto sa podelili spevokoly Mater Dolorosa z  Orawka a Dzieci 
Maryi z Lelowa.

V kategórii Mládež - zbory bolo poradie nasledujúce : Na prvom 
mieste skončil spevokol Primo zo Sokolník, na druhom spevokol Światło 

Nadziei z Miechova a na 
treťom sa umiestnila Schola 
Gregoriańska z Chełmeka.

Všetkým víťazom gra-
tulujeme a prajeme i veľa 
úspechov v ďalšej činnosti.

MARIÁN 
SMONDEK

Foto: Archív OCK

KRÁTKO ZO SPIŠA

Manželské pary Žofi a a Jozef Petráškov-
ci a Emília a Ján Kovalčíkovci z Krempách 
(na snímke) 
oslávili v ok-
tóbri 35. vý-
ročie sobáša. 
Jub i lan tom 
prajeme veľa 
lásky, zdravia, 
v z á j o m n e j 
úcty a pohody v rodinnom kruhu, ako aj 
ďalšie významné spoločné jubilea.

*  *  *
Gratulujeme mladomanželom. 23. 

septembra t. r. uzavreli manželstvo kra-

jania Jana a Martin Bryjovci z Novej Belej 
a 7. októbra t. r. manželskú prísahu si po-
vedali krajania 
Jolanta a Jo-
zef Lukášovci 
z Krempách(na 
snímke). 

O b i d v o m 
manželským 
parom praje-
me, aby láska 
a šťastie ich 
cestu krášlilo 
a v manželstve 
pravé šťastie 
našli. Všetko 
najlepšie, veľa 
šťastia, zdra-

via, lásky, porozumenia, pokoja, svor-
nosti a božích milosti na spoločnej ceste 
životom.

*  *  *
V mladej krajanskej rodine Evy 

a Jozefa Ovšonkovcov z Vyšných Lápš 
nastala veľká radosť, keďže im do ro-
diny pribudol synček Kristián. Dieťaťu 
prajeme hodne zdravia a rodičom veľa 
radosti. 

*  *  *
29. októbra t. r. vo farnosti sv. Stani-

slava vo Fridmane prijala mládež sviatosť 
birmovania z rúk otca biskupa Jana 
Szkodoňa. (aj)     
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KošiceKošice
Tentoraz vám dávame do pozornosti jedno z najvýznamnejších 

miest na východnom Slovensku - Košice, ktoré majú štvrť milióna 
obyvateľov a sú druhým najväčším mestom Slovenskej republiky 
a zároveň správnym centrom Košického kraja. Je to mesto bohaté 
svojou minulosťou, ktoré má však čo poskytnúť aj v súčasnosti. 

Potulky po Slovensku

História mesta 

v krátkosti  
Počiatky osídlenia územia môžeme 

sledovať už od konca staršej doby 
kamennej. Prvá písomná zmienka o 
južnom predmestí je z roku 1230. Vďaka 
obchodne i strategicky výhodnej polohe 
zaznamenali Košice rýchly vzostup. Ude-
ľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu 
remeselnej výroby, obchodu a zvyšovalo 
význam i rozvoj mesta. Z roku 1307 sa 
zachovali najstaršie cechové stanovy 
v krajine. Od začiatku 15. storočia stali 
na čele Pentapolitany - zväzku piatich 
východoslovenských miest. Od roku 1347 
až do začiatku 18. storočia si po Budíne 
zachovali postavenie druhého mesta 
Uhorska. Primerane k svojmu hospodár-
skemu, administratívnemu a politickému 
významu sa v meste zriadila v roku 1657 
univerzita, ktorá po zmene na kráľovskú 
a neskôr na právnickú akadémiu trvala 
do roku 1921.

Zaujímavý bol vývin mestského erbu, 
ktorý dostali Košice ako prvé mesto v Eu-

rópe v roku 1369. Udelil ho uhorský kráľ 
Ľudovít Veľký z Anjou na hrade Diősgyőr. 
Košický mestský erb prešiel veľmi zaují-
mavým vývojom. Ľudovít pri jeho tvorbe 
využil kráľovský i rodový anjouovský erb. 
K štyrom vodorovným strieborným brv-
nám v červenom poli pridal horné modré 
pole s tromi zlatými ľaliami. No nedoriešil 
na ňom podobu klenotu a prikrývadiel.

Mesto si to vyriešilo s pomocou 
vlastnej fantázie vytvorením postavy 
anjela štítonosiča. Ofi ciálne mu erb do 
tejto podoby upravil až po 55 rokoch 
cisár Žigmund Luxemburský, teraz už 
normálnym erbovým armálesom vydaním 
v Bratislave 31. januára 1423. Anjel držiaci 
erbový štít mal krásny červený šat, ktorý 
však o tridsať rokov neskôr pozmenil 
na bledomodrý kráľ Ladislav Pohrobok, 
armálesom vydaním 7. februára 1453 
opäť v Bratislave. Kráľ tentokrát pridal 
k erbu ešte päťcípu korunku, akýsi ná-
znak klenotu. Košický mestský erb tak 
získal už tretiu podobu a stále ostával 
nedoriešený.

Defi nitívnu, štvrtú podobu erbu nako-
niec mestu udelil kráľ Vladislav II. Jagel-

lonský. Tentoraz 
to bolo za sku-
točné vojenské 
zásluhy Košiča-
nov. Kráľ pridal 
do štítu k brvnám 
polovicu poľskej 
orlice a do spod-
nej časti nové 
modré pole so 
sedemkrát strieborno-červeným deleným 
šikmým brvnom a tromi novými zlatými 
ľaliami z erbu svojej manželky. Udialo sa 
to 8. decembra v Budíne, až 133 rokov po 
darovaní erbu Ľudovítom Veľkým. Tento 
erb mesto užíva dodnes.  

Štátne divadlo

Pozemný archeologický komplex Dolná brána

Mestský erb

Panoráma mesta Urbanova veža Dominikánsky kostol
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Pamätihodnosti  
Pozornosť všetkých návštevníkov 

upúta v prvom rade historické jadro, 
bohaté na architektonické  umelecké 
pamätihodnosti. Predstavuje ho dobre 
zachovaný a dokonalé vyvinutý typ 
mesta so šošovkovitým námestím. 
Jeho  dominantou je Dóm sv. Alžbety, 
najvýhodnejšie postavená gotická 
katedrála v Európe. Hneď vedľa nej sa 
nachádza renesančná Urbanova veža, 
v ktorej je dnes situované Múzeum 
voskových fi gurín a z opačnej strany 
Kaplnka sv. Michala. Medzi dómom 
a kaplnkou vznikla počas rekonštrukcie 
Hlavnej ulice v rokoch 1996-97 ďalšia 
mestská atrakcia – Košický chodník 
slávnych osobností, ktoré poctili mesto 
svojou návštevou. Patria k ním, napr. 
zosnulý pápež Ján Pavol II., monac-

vysoké školy o. i. Univerzita P. J. Šafarika, 
Technická univerzita, Univerzita veterinár-
skeho lekárstva, Ekonomická univerzita, 
Vysoká vojenská škola letecká. Pôsobia 
tam aj viaceré vedecké ústavy SAV a 
výskumné inštitúcie. Skrátka, je to mesto 
bohaté na kultúrny a spoločenský život.

Pre návštevníkov, ktorí by si radi od-
niesli z Košíc niečo originálne na pamiat-
ku, odporúčame do pozornosti Hrnčiar-
sku ulicu, známu ako ulicu remesiel, kde 
sa v jednotlivých obchodíkoch predávajú 
umelecké artefakty. Záujemcom o pobyt 
v prírode v okolí Košíc odporúčame Alpín-
ku, Bankov, Čemeľ, či Kavečany. 

Spr. AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
     

ké knieža Albert, švédsky kráľ 
Gustáv, operná hviezda Luciano 
Pavarotti, či prezidenti krajín V4. 
Pri prechádzke Hlavnou ulicou sa 
určite každý návštevník pozastaví 
pri atraktívnej budove Štátneho 
divadla a využije chvíľku na prí-
jemný oddych v susednom parku 
pri spievajúcej fontáne, ktorú 
obdivujú široko ďaleko vo svete. 
Za divadlom je krásne barokové 
súsošie Immaculata, pripomína-
júce morovú epidémiu, ktorá tu 
zúrila v 18. storočí. Na opačnom 
konci zasa neujde pozornosti 
podzemný archeologický komplex 
Dolná brána.

Komu sa nechce chodiť po 
vlastných, môže sa počas letných 
mesiacov previezť na „koňke“ 
– historickej električke ťahanej 
koníkmi a priamo z nej obdivovať 
starobylé centrum. Mestská pa-
miatková rezervácia v Košiciach 
je najrozsiahlejšou na Slovensku. 
Zaberá plochu vyše 85 ha a na-
chádza sa na nej 556 chránených 
kultúrnych pamiatok. 

V Košiciach sa nachádza via-
cero múzeí a galérií, ktoré sa oplatí 
navštíviť, napr. Východoslovenské 
múzeum, Slovenské technické 
múzeum, galéria Júliusa Jako-
byho. Kultúrne zážitky poskytujú 
divadlá – Štátne divadlo, Malá 
scéna, Bábkové divadlo, scéna 
Jorik, Thália, Romathan a Štátna 
fi lharmónia. V meste sú aj viaceré 

Morový stĺp
Kaplnka sv. Michala

Župný dom

Dóm sv. Alžbety
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KRÁTKO ZO 
SLOVENSKA

Voľby na post primátora Spišskej 
Starej Vsi. Dňa 2. decembra 2006 sa v 
SR uskutočnia komunálne voľby. V centre 
Zamaguria – Spišskej Starej Vsi sa bude 
o post primátora uchádzať 9 kandidátov: 
Jozef Gurecka (SNS), Jozef Harabin 
(NEKA), Ján Komiňák (SMER–SD), Ján 
Kubáň (ĽS–HZDS), Eduard Martančík 
(ANO), Štefan Martančík (NEKA), Anton 
Ovšonka (NEKA), Marko Popovič (NEKA) 
a Ján Stanko (NEKA). (mm)

*  *  *
Nový úsek rýchlostnej cesty. Ná-

rodná diaľničná spoločnosť koncom 
októbra odovzdala do prevádzky takmer 
desať kilometrov dlhý úsek rýchlostnej 
cesty R1  medzi Rudnom nad Hronom a 
Žarnovicou. Začali ho stavať v auguste 
2004, odovzdať sa ho podarilo v predsti-
hu. Najväčším problémom pri výstavbe 
úseku bolo to, že sa budoval za plnej 
prevádzky. To neraz komplikovalo a zdr-
žovalo výstavba. Do výstavby zasiahla aj 
minuloročná mimoriadne tvrdá zima, no 
výraznejšie časové sklzy nevznikli. Na 
úseku medzi Hronským Beňadikom a 
Žarnovicou je v súčasnosti rýchlostnou 
cestou prepojených 23 kilometrov, ďal-
šia etapa výstavby by sa mala začať v 
nasledujúcom roku. Pôjde o úsek medzi 
Žarnovicou a Šašovským Podhradím, 
pričom v prvej etape sa bude stavať cesta 
medzi Žarnovicou a Lehôtkou pod Breh-
mi. Rýchlostná cesta je súčasťou južného 
ťahu medzi Trnavou a Banskou Bystricou. 
Predpokladá sa, že prepojenie Bratislavy 
a Banskej Bystrice môže byť ukončené v 
roku 2010. Budovanie rýchlostnej cesty 
si vyžiadal aj fakt, že frekvencia dopravy 
na tomto úseku je mimoriadne vysoká. 
(Zdroj: SME)

*  *  *
Pamätná tabuľa obetiam Pienin. 

O tom, že Pieniny sú krásne, ale zá-

41. ročník Literárneho Kežmarku. 
V dňoch 19. – 20. októbra 2006 sa 
uskutočnil už 41. ročník celoslovenskej 
literárnej súťaže Literárny Kežmarok, 
ktorého sa zúčastnilo približne 360 au-
torov. Zaujímavé na tejto súťaži je, že 
sa jej môžu zúčastniť žiaci základných 
a stredných škôl nielen zo Slovenska, ale 
aj slovenskí žiaci žijúci v zahraničí. Každý 
ročník je venovaný nejakej významnej 
slovenskej osobnosti. Tento rok to bol 
slovenský národovec, podpredseda Mati-
ce slovenskej a autor známej piesne „Kto 
za pravdu horí“ Karol Kuzmány, ktorý istý 
čas pobudol na evanjelickom lýceu v Kež-
marku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil 
seminár venovaný jeho osobe a bola mu 
odhalená pamätná tabuľa. (mm)

*  *  *
Festival horských fi lmom v Popra-

de. V dňoch 11. – 15. októbra 2006 sa v 
Poprade konal štrnásty ročník Medziná-
rodného festivalu horských fi lmov, kde 
bolo prezentovaných 33 súťažných fi lmov 
z 13 krajín sveta. Grand Prix získal ame-
rický fi lm Svetlo Himalájí, pojednávajúci 
o práci lekárov, ktorí liečia miestnych ľudí 
trpiacich šedým zákalom. (mm)

*  *  *
Nová pobočka UKF. V Spišskej 

Novej Vsi bude otvorené detašované 
pracovisko Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre. Malo by ísť o dennú formu 
bakalárskeho štúdia v odbore sociálna 
práca v rómskych komunitách, s možnos-
ťou pokračovať v magisterskom štúdiu. 
Medzi základné predmety študijného 
odboru patrí napr. sociálna práca, zákla-
dy psychológie, sociológie, pedagogiky 
a práva. (mm)

*  *  *
Zákaz predbiehania kamiónov na 

D1 na Slovensku. Od nedele 15. októbra 
vstúpil do platnosti zákaz predbiehania 
kamiónov na diaľnici D1 v úseku Brati-
slava - Trnava obojsmerne. Polícia chce 
týmto opatrením zvýšiť plynulosť a bez-
pečnosť premávky na frekventovanom 
úseku diaľnice a tlačiť na kompetentných, 
aby vybudovali tretí jazdný pruh v každom 
smere frekventovaných úsekov diaľnic. 
Porušenia sa trestajú pokutami do výšky 
2000 korún. Od 15. októbra sú takisto 
všetci vodiči povinní jazdiť so zapnutými 
svetlami počas celého dňa. Táto povin-
nosť platí do 15. marca a jej nerešpekto-
vanie môže polícia sankcionovať pokutou 
až do výšky 2000 korún. (aj)

roveň nebezpečné, sa presvedčilo už 
mnoho ľudí. Rieka Dunajec, lesy i okolité 
skaly si vyžiadali nejednu ľudskú obeť. 
O týchto obetiach vieme len málo. Isté 
však je, že doteraz sa návštevníci Pienin 
museli spoliehať sami na seba. Od roku 
2005 však v Spišskej Starej Vsi funguje 
Horská služba Pieninského národného 
parku, ktorá vykonáva záchrannú i pre-
ventívno-výchovnú činnosť. V rámci 
prevencie odhalili dňa 21. októbra 2006 
členovia HS Pienapu pamätnú tabuľu 
všetkým obetiam Pienin. Nachádza sa 
vedľa najnavštevovanejšieho pieninského 
turistického chodníka  spájajúceho Čer-
vený Kláštor a Lesnicu. Okrem pamätnej 
tabule bol na znak pamiatky všetkým, 
ktorí tu zahynuli na vrchole skaly Osobitá 
posvätený kríž. (mm)

*  *  *
Tunel Branisko opäť v prevádzke. 

Motoristi môžu opätovne využívať tunel, 
ktorý po odstávke už je v prevádzke. 
Práce na kontrole tunela pokračujú 
podľa harmonogramu, neurobila sa však 
fosforeskujúca maľba vnútri tunela, čím 
sa skrátila naplánovaná odstávka tunela. 
Spomínané maľovanie tunela príde na 
rad pravdepodobne až počas ďalšej 
plánovanej odstávky, na jar budúceho 
roka. (mm)

*  *  *
Veľký príliv turistov. Ľubovniansky 

hrad zaznamenal počas tohtoročnej letnej 
turistickej sezóny najvyššiu návštevnosť 
vo svojej histórii. Bránou dominanty Starej 
Ľubovne prešlo podľa aktuálneho sčítania 
vyše 75 tisíc návštevníkov. V porovnaní s 
minulým rokom sa počet turistov na hrade 
zvýšil takmer o päť tisíc. Približne každý 
druhý z nich bol Slovák. (mm)

*  *  *
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FESTIVAL SLOVENSKÉHO 
REMESLA, JEDÁL...

Od 6.-15. októbra 2006 sa na krakovskom Hlavnom námestí 
konal Festival slovenského remesla, jedál, vína a piva, ktorý sa 
uskutočnil v rámci III. dni slovenskej kultúry v Krakove. Organi-
zátorom festivalu bol Jozef Spišiak. Podujatie sa uskutočnilo pod 
patronátom prezidenta Krakova Jacka Majchrowskeho a gene-
rálneho konzula SR v Krakove Ivana Horského. Otvorenia trhov 
sa zúčastnila aj bývala generálna konzulka SR v Krakove Janka 
Burianová. 

SLOVENSKÉ PÍSOMNOSTI 
VO FONDE 

JAGELOVSKEJ KNIŽNICE
Od 9. – 28. októbra t. r. bola v priestoroch Jagelovskej 

knižnice výstava Slovensko a Slováci v zbierkach Jagelovskej 
univerzity – od najstarších čias do roku 1918. Bola to veľmi zau-
jímavá výstava prezentujúca širokej verejnosti materiály spojené 
so Slovenskom, ktoré pochádzajú zo zbierok Jagelovskej uni-
verzity. Výstavu zorganizovala Jagelovská knižnica v spolupráci 
s generálnym konzulátom SR v Krakove pri príležitosti III. dní 
slovenskej kultúry v Krakove.

medovníky rôznych tvarov, ke-
ramika a plechové výrobky, ako 
napr. zvonce, ktoré sa vyrábali 
priamo pri stánku. Lákadlom bolo 
aj slovenské pivo a víno, na ktoré 
sa väčšina návštevníkov trhov 
s radosťou zastavila. 

Záver trhov spestrilo vystú-
penie krajanského folklórneho 
súboru Kumoratky z Malej Lipnice 

a Podvlka, ktorý prezentoval sloven-
ské a oravské piesne a tance. Súbor upútal pozornosť mnohých 
náhodných návštevníkov Hlavného námestia v Krakove, ktorí jeho 
vystúpenie odmenili vrelým potleskom.   

Toto podujatie sa už zapísalo do kultúrneho kalendára Kra-
kova, preto je potrebné organizovať ďalšie jeho ročníky, o ktoré 
javia záujem Krakovčania, ale i návštevníci mesta. Tohtoročné 
sa uskutočnilo vďaka úsiliu Jozefa Spišiaka a jeho spolupracov-
níkov. (aj)      

Na krakovskom 
Hlavnom námestí 
vystavovali svoje vý-
robky ľudoví umelci 
z celého Slovenska. 
Najväčšej obľube 
sa tešili slovenské 

Cieľom výstavy bolo ukázať cenné písomnosti tykajúce sa 
Slovákov a Slovenska zachované v zbierkach JK. Prameňov 
v knižničnom fonde je veľmi veľa, ale vystavované boli len nie-
ktoré kvôli konzervátorským a vizuálno-priestorovým aspektom. 
Boli prezentované hlavne knihy, pohľadnice, rukopisy, tlače, gra-
fi ky a kartografi cké dokumenty. Podľa pravopisu v jednotlivých 
písomnostiach je viditeľný vplyv rôznych kultúr na slovenské 
dianie a zmýšľanie. 

Zhromaždení na vernisáži si so záujmom prezerali jednotlivé 
exponáty a to niekoľkokrát. Bola to prvá tohto typu výstava. 
Podnetom pre jej zorganizovanie bola prezentácia knihy Mi-
chała Jagiełłu Slováci v poľských očiach, ktorá sa v priestoroch 
knižnice konala pred rokom. (aj)  

Labužníci vyberajú niečo pod zub

Zvonce, zvončeky – obklopovali zástupy zákazníkov

Priama výroba zvoncov 

na námestí

Otvorenie vernisáže výstavy 

v Jagelovskej knižnici

Pozorná prehliadka výstavy
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P
oľská spoločnosť hľadá na túto 
otázku odpoveď už plných 60 
/šesťdesiat/ rokov. A Slováci, 
najmä tí, ktorí žijú na poľskom 

Spiši a Orave, túto odpoveď bohužiaľ poz-
najú už tých plných 60 rokov. Ale poďme 
postupne a systematicky.

Od augusta 1945 som pracoval na 
Ministerstve zahraničných vecí (MZV) 
v Prahe a bol som zaradený v politickej 
sekcii ako referent pre Poľsko. Keďže 
– stručne povedané – o československo-
poľské  hranice sme sa škriepili – mal som 
s tým veľa práce, či už išlo napríklad 
o Kladsko, alebo Oravu a Spiš, a z 
poľskej strany zasa o České Tešín-
sko. Navštevoval som tiež osobne 
spomínané úseky hraníc a zisťoval 
som od československých orgánov 
informácie, ktoré potom tvorili 
podklady pre verbálne nóty, ktoré 
naše ministerstvo zahraničných 
vecí odovzdávalo poľskej strane. 
Tak tomu bolo aj koncom apríla 1946, 
kedy som zhodou okolností navštívil aj 
Spišskú Starú Ves a stretol som sa osobne 
s utečencami zo slovenských obcí, ktoré 
sme vrátili 20. mája 1945 Poľsku, keďže 
boli po prvej svetovej vojne pririeknuté 
Konferenciou veľvyslancov (čiže Miero-
vou konferenciou) Poľskej republike. 

Zistené fakty som použil pre zostave-
nie verbálnej nóty č. 69.326/II-2/46 zo dňa 
6. mája 1946, adresovanej Veľvyslanectvu 
Poľskej republiky v Prahe. Nóta je dosť roz-
siahla a okrem zdvorilostných náležitostí 
a iných spomínaných udalostí obsahuje aj 
nasledujúce zistenia:

„Dňa 15. apríla 1946 prišiel vo večer-
ných hodinách do obce Nová Belá (se-
verný Spiš) oddiel poľského vojska v sile 
asi 70 mužov. Časť z nich obstúpila obec 
a ostatní pod vedením miestneho starostu 
Jána Ricyra (poľskej národnosti, jeho otec 
sa prisťahoval do Novej Belej z poľskej 
obce Šinava) začali robiť domové prehliad-
ky podľa vopred pripraveného zoznamu. 
Za tento večer vyrabovali poľskí vojaci 
úplne 6 slovenských usadlostí a odviedli 
so sebou štyroch otcov rodín, a to Jána 
Ščureka, Jozefa Chalúpku, Jána Kraka 
a Jána Lapšaského. O ich ďalšom osude 
nie je nič známe. Ďalším dvom Slovákom, 
Františkovi Brodovskému a Dominikovi 
Kalatovi, sa podarilo utiecť na Slovensko. 
František Brodovský vypovedal o prípa-
de nasledovne: 15.4. t. r. vnikli do jeho 
príbytku poľskí vojaci a jemu, hoci ležal 
už v posteli, sa podarilo v spodnej bieliz-

Józef Kuraś – Ogień bol hrdina, 
alebo bandita a vrah?

ni utiecť na dvor a tam sa ukryť. Vojaci 
vnikli do domu oblokom, ktorý vylámali 
a dverami. Tam zastihli nevlastného syna 
Brodovského, ktorého začali biť býkovcom 
a pýtali sa ho, kde je otec. Keď odpovedal, 
že odišiel kamsi ešte večer a doteraz sa 
nevrátil, znova ho týrali a potom sa dali 
do rabovania domácnosti. Odcudzili 60 
m domáceho plátna, 10 m látky na ženské 
šaty a iné veci, o ktorých Brodovský, podľa 
svojej výpovede, nemôže ani vedieť, keďže 
ešte tejto noci prebehol na Slovensko, kde 
sa odvtedy zdržuje. Brodovský, ktorý sa 

narodil roku 1909, zanechal doma ženu 
s piatimi deťmi, z ktorých najstaršie má 
18 a najmladšie 3 roky.

Dominik Kalata uvádza o prehliadke 
poľských vojakov toto: 15. apríla 1946 vo 
večerných hodinách som bol znepokojený 
hlukom, ktorý sa ozýval na ulici, a žijúc 
v ustavičnom strachu pred poľskými orgán-
mi, utiekol som cez oblok na dvor a tam 
som sa ukryl. Potom cez otvorený oblok 
som pozoroval, ako vnikli do izby poľskí 
vojaci a osopili sa na prítomnú manželku 
slovami: „Kde je ten z kurvy syn, odišiel 
na Slovaciju?“ Žena odpovedala, že išiel 
do mlyna. Vojaci ju potom začali biť nahaj-
kami a kopať ťažkými bagančami. Potom 
sa rozbehli po dome a odcudzili väčšie 
množstvo bielizne, niekoľko oblekov, 20 
kg slaniny, 60 m domáceho plátna na po-
steľ. Potom vnikli do zatvorenej maštale, 
na ktorej rozbúrali dvere a odtiaľ vyviedli 
koňa s postrojmi, zapriahli ho do voza, 
na ktorý naložili nakradnuté veci a odišli, 
zoberúc so sebou aj dve kravy.

Kalata, obávajúc sa represií, prípadné-
ho väzenia, prebehol na Slovensko. Doma 
zanechal manželku a štyri deti. Z nich naj-
staršie má pätnásť rokov a najmladšie jeden 
rok. Okrem toho žije v jeho domácnosti 
80-ročná matka.

Poľskí vojaci vzali ďalej z hospodárstva 
Jána Ščureka 2 kravy, 1 ošípanú a väčšie 
množstvo šatstva a potravín, z hospodár-
stva Jozefa Chalúpku 1 koňa s postrojmi 
a vozom, 2 ošípané, 2 kravy, šatstvo a po-
traviny a konečne z hospodárstva Jána Lap-

šanského väčšie množstvo šatstva, osivo 
a rôzne poľnohospodárske produkty.“

Potiaľto verbálna nóta zo 6. mája 
1946. Poľské veľvyslanectvo odpovedalo 
potom 4. novembra 1946, že slovenské 
obyvateľstvo bolo síce vystavené prenasle-
dovaniu zo strany poľských orgánov, ale 
príčiny toho nutno hľadať v aktívnej toho 
času obrane obyvateľstva proti zavedeniu 
poľskej správy. V diplomatickej nóte sa 
okrem toho priznáva, že kraj je obývaný 
veľkým počtom obyvateľstva slovenskej 
národnosti, čo bolo vôbec prvýkrát, keď 

poľská strana oficiálne priznala existenciu 
Slovákov na tomto území. O odvlečených 
štyroch Slovákov, otcov rodín, z Novej 
Belej sa poľská strana nezmienila.

Aspoň stručne musím spomenúť vývin 
na týchto územiach od 20. mája 1945, keď 
boli oficiálne odovzdané v Trstenej poľ-
ským zástupcom. Nastalo obdobie skutočne 
nemilosrdného prenasledovania každého, 
kto sa hlásil k slovenskej národnosti. Proti 
týmto výčinom sme opakovane protesto-
vali diplomatickou cestou. Opierali sme 
sa o výpovede konkrétnych osôb, ktoré 
protokolárne zachytili československé 
orgány. Týmto osobám sa podarilo utiecť 
na naše územie. Táto nepriateľská činnosť 
poľských štátnych orgánov, to znamená 
štátnej správy, bezpečnostných orgánov, 
cirkevných hodnostárov, čo sa prejavovalo 
vypovedaním slovenských učiteľov, kňa-
zov, diskrimináciami pri zásobovaní a pod., 
sa ešte umocňovala teroristickou činnosťou 
jednotlivcov a najmä skupín, ktoré vyvíjali 
zločineckú činnosť na vlastnú päsť. V tom 
vynikla najmä Ogňova banda, ktorá sa ne-
štítila ani vrážd. Taký bol aj osud štyroch 
občanov slovenskej národnosti z obce 
Nová Belá na Spiši, o ktorých sa hovorí 
v našej verbálnej nóte. Jána Ščureka, Jozefa 
Chalúpku, Jána Kraka a Jána Lapšanského 
odvliekol 15. apríla 1946 „oddiel poľského 
vojska“, no boli to príslušníci Ogňovej 
bandy, oblečení do poľských vojenských 
uniforiem. Vo verbálnej  nóte sme uviedli: 
„O ich ďalšom osude nie je nič známe.“ 
Bohužiaľ, ako sa potom ukázalo, všetkých 

Po stopách minulosti
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štyroch zavraždila banda Ogňa a sú pocho-
vaní na cintoríne v Novej Belej. V rámci 
osláv 50. rokov Spolku Slovákov v Poľsku 
dňa 16. novembra 1997 po slávnostnej slo-
venskej svätej omši sa delegácia krajanov 
a Únie slovenských spisovateľov, umelcov 
a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia 
Slovenska poklonila ich pamiatke a polo-
žila kyticu kvetov na hrob týchto štyroch 
Slovákov, zavraždených za ich národné 
presvedčenie.

No medzi rokom 1946 a 1997 prebehlo 
polstoročie a jeden rok, takže právom oča-
kávame, že sa v tomto dlhom období udialo 
aj na poľskom Spiši – a najmä v Novej Belej 
veľa zaujímavého. Predovšetkým kedy 
a ako sa príbuzní odvlečených dozvedeli 
o ich ďalšom osude. Nuž tak môžeme sa 
oprieť o presvedčivé svedectvo Ing. Fran-
tiška Ščureka, syna jedného z odvlečených 
a zavraždených, ktorý v svedectve, uverej-
nenom v krajanskom mesačníku ŽIVOT, č. 
9/2001 /september 2001/ napísal:

„Pochádzam z hornospišskej obce 
Nová Belá. Som jedným z piatich po-
zostalých sirôt bez otca a matky a živým 
pamätníkom toho, čo sa stalo v našej ro-
dine. Môj otec Ján Ščurek bol jedným zo 
zavraždených Slovákov. Ďalší dvaja, a to 
Ján Krak a Jozef Chalúpka, boli našimi 
blízkymi príbuznými. Posledný zo zavraž-
dených, Ján Lapšanský, bol nevlastným 
bratom známeho slovenského biskupa 
Mons. ThDr. Dominika Kalatu. Čo ma 
teda núti napísať týchto niekoľko slov 
pravdy vo veci Ogňa? Myslím si, že mám 
nielen oprávnenie a postačujúci dôvod, ale 
i morálnu povinnosť uviesť pravdivý opis 
tragédie v Novej Belej. 

Dňa 15. apríla 1946 vo večerných ho-
dinách prepadla obec Novú Belú skupina 
asi 70 ozbrojených banditov. Vyrabovali 
6 domov a so sebou odvliekli štyroch 
Slovákov. Dvom ďalším sa podarilo ukryť 
a potom v noci ujsť do Československa. 
Konkrétne v našom hospodárstve banditi 
totálne vyprázdnili maštaľ. Zobrali 5 kráv, 
ošípanú, koňa a všetky zásoby obilia. Z do-
mu pobrali hodiace sa im veci a nakoniec 
vypili dokonca mlieko nadojené naposledy 
od našich kráv. Bola jar, čas sejby, a obilia 
nebolo ani na sietie, ani na chlieb. Siroty 
ostali bez chleba a mlieka. Zo živého in-
ventára sa nám takmer za neuveriteľných 
okolností zachránil iba kôň. Vďaka dob-
rosrdečným slovenským spoluobčanom, 
ktorí nám nezištne pomáhali, sa v našej 
domácnosti situácia pomaly zlepšovala, 
tak po stránke psychickej, ako aj mate-

riálnej. Bolesť však nepominula. O osude 
nášho otca sme vyše roka nič konkrétne 
nevedeli... Do mája, teda 13 mesiacov sme 
o odvlečených nič hodnoverné nevedeli. 
Až po likvidácii Ogňa a vyhlásení amnes-
tie sa jeden neznámy bývalý člen bandy 
ponúkol nepriamou cestou, že za úplatok 
ukáže miesto, kde sú obete pochované. Dal 
podmienku, aby sa exhumácie zúčastnili 
maximálne tri osoby. Odporučil zapriahnuť 
do voza dobré kone, lebo vraj ide o ťažko 
prístupné lesnaté miesto. Po dohovorenom 
stretnutí s jedným naším príbuzným pre-
vzal peniaze, určil smer jazdy a z diaľky 
ukázoval miesto, ležiace v horách medzi 
obcou Ostrowsko pod vrchom Turbacz, 
v blízkosti niekdajšieho tábora Ogňovej 
bandy. Zohavené mŕtve tela  boli v spoloč-
nom plytkom hrobe, ktorý si obete museli 
vopred vykopať. Hrob bol zamaskovaný 
čečinou. S veľkými ťažkosťami, keďže sa pre 
obťažnosť terénu voz s mŕtvolami dvakrát 
prevrátil, boli dovezené na cintorín v No-
vej Belej a 17.5.1947 dôstojne pochované 
za hlaholu zvonov v okolitých spišských 
obciach a za veľkej účasti Novobeľanov 
i občanov z iných obcí... Dva týždne po po-
chovaní mŕtvych nariadili príslušné okresné 
orgány v Novom Targu urobiť exhumáciu, 
ktorá sa aj uskutočnila. Osobitná komisia 
odborníkov mala zistiť medziiným spôsob 
spáchania vrážd. Vysvitlo, že zločinci 
Jánovi Krakovi a Jánovi Ščurekovi rozbili 
hlavu tupým predmetom, Jozefa Chalúpku 
obesili a Jána Lapšanského zastrelili. Mali 
by byť o tom príslušné záznamy v okresnom 
archíve v Novom Targu.

Netreba zdôrazňovať, že táto tragédia 
materiálne ochudobnila dotknuté rodiny 
a spôsobila im nesmiernu bolesť, ktorá 
pretrvá v pamäti niekoľko pokolení. V ich 
vedomí ostane Ogieň navždy banditom, 
a to takým, akým v skutočnosti bol.“

Toľko slová syna jedného zo zavraž-
dených, ktorý sa previnil len tým, že sa 
hlásil k slovenskej národnosti v Novej 
Belej, ktorá krkolomnými chodníčkami 
„diplomacie“ pripadla roku 1920 k poľ-
skému štátu.

Ogieň prenasledoval systematicky 
občanov slovenskej národnosti, o čom 
svedčia nielen uvedené vraždy štyroch 
Slovákov z Novej Belej, ale aj rekvirá-
cie v slovenských dedinách, vymáhanie 
peňažných kontribúcií a prenasledovanie 
konkrétnych občanov pre ich slovenskú 
národnosť. Doručoval im písomné „roz-
sudky“, aby okamžite opustili poľské 
územie, v opačnom prípade im hrozil 

likvidáciou, trestom smrti „za spoluprácu 
so Slovenskom“. Takéto rozsudky dostali 
napr. Andrej Šoltýs so synom Andrejom 
a Veronika Šoltýsová v Jurgove dňa 8. 
augusta 1946.

Tieto pomery mali za následok, že 
v priebehu rokov 1945 až 1947 utieklo 
resp. sa vysťahovalo do Československa 
viac ako päť tisíc občanov slovenskej ná-
rodnosti z obcí poľského Spiša a Oravy. 

V Poľsku je pomerne veľká literatú-
ra o Ogňovi a jeho činnosti. Tak napr. 
Boleslaw Dereń v obsiahlej práci „Józef 
Kuraś „Ogień“ Partyzant Podhala,“ Wy-
dawnictwo i Drukarnia „Secesia“ Kraków 
1995 na str. 128 uvádza:

 „Hromadné kontribúcie boli uložené 
obciam, špeciálne na Spiši, ktoré odmietli 
pomoc partizánom a optovali za pripojenie 
k Slovensku, menovite išlo o obce: Nová 
Belá, Krempachy, Durštín, Tribš, Jur-
gov, Čierna Hora, Nižné Lapše, Nedeca, 
Kacvín, Fridman...“

Okrem Slovákov prenasledoval Ogieň 
aj Židov, nielen preto, lebo podporovali 
komunistický režim, ale aj preto, lebo 
boli Židia. Uvediem z citovaného diela 
na str. 151:

„Najslávnejší útok sa stal v noci z 2/3 
mája 1946 na ceste za Krościenkom, kde 
bolo zastrelených 11 osôb židovskej národ-
nosti, ranených 8 a len 5 sa podarilo utiecť 
pod ochranou noci. Boli to Židia, ktorí 
chceli nelegálne prekročiť hranice...“

Medzi obeťami poľskej národnosti boli 
však nielen exponenti vládnuceho režimu, 
ale aj „nekomunisti“, o čom svedčí napríklad 
vyvraždenie rodiny Lytankovcov v dedine 
Gronków na Silvestra roku 1945, čo poz-
náme z písomnej správy kňaza Wladyslawa 
Zarebczana, ktorý pôsobí vo Vatikáne.

JUDr. MATEJ ANDRÁŠ       

Judr. Matej Andráš       
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13. októbra t. r. sa v priestoroch Spolku Slo-
vákov v Poľsku uskutočnila Prehliadka 
európskej lokálnej produkcie, ktorej 

organizátormi boli Nadácia City TV Košice a náš Spo-
lok. Táto akcia sa konala pod patronátom primátora 
mesta Košice Ing. Františka Knapíka a primátora mesta 
Krakov prof. Jacka Majchrowskeho. Prehliadka bola 
výberom z ocenených diel Medzinárodného festivalu 
lokálnych televízií Zlatý žobrák, ktorý sa koná každo-
ročne v júni v Košiciach. Ide o podujatie, ktoré zatiaľ 
v Európe nemá obdobu a nadobúda čoraz širšie 
rozmery. Je platformou pre vysielateľov z Európy, ale 
aj USA, Kanady a Ázie. Okrem súťažnej prehliadky 
má festival aj svoju pracovnú časť a najnovšie sa 
s ním spája putovná prehliadka. Premiéru mala práve 
v Krakove. Ako prezradila riaditeľka festivalu Eva 
Dekanovská, pokračovať bude do Prahy a Pecsu 
(Maďarsko). 

PREHLIADKA EURÓPSKEJ LOKÁLNEJ 
PRODUKCIE - KRAKOV 2006

komunistickej krajiny a vykonával svoju prácu bez toho, aby sa 
podkladal straníckym kádrom a bral úplatky. Slovensko prezen-
toval víťazný dokument z roku 2000, portrét svojrázneho mladého 
medzevského maliara Helmuta Bistiku, ktorý vznikol v košickej 
TV Naša. Srbsko a Bosnu Hercegovinu zastúpil dokument „21. 

storočie“, vypovedajúci o obyčajnom živote rodiny z okolia Banja 
Luky – ženy v ňom ťažko pracujú doma na poli a ich nezamestnaní 
muži od rána do večera pijú. Bielorusko prezentoval krátky fi lm 
Žena ako pieseň, úsmevná črta o veľkej obdivovateľke prezidenta 
Lukašenku. Holandsko prezentovala epizóda z cyklu Benovo 

mesto – hlavný hrdina pátra po pozostatkoch historickej radnice, 
ktorú zbúrali pre rokmi. Prehliadku uzavrel fi lm Štatisti srbskej 
televízie Čačak. Na pozadí nakrúcania fi lmu Emira Kustoricu Život 
je čudo sa premietajú skutočne osudy nezamestnaných mužov, 

ktorí dostali jedinú šancu – účinkovať ako štatisti vo 
fi lme známeho režiséra.       

Zámerom organizátorov bolo, aby diváci získali 
prehľad o súčasnom smerovaní malých televíznych 
staníc. Úroveň lokálnych vysielateľov je z roka na 
rok silnejšia. Potvrdzujú to aj členovia jury, uznávaní 
odborníci z mediálnej sféry. Najbližší ročník festivalu 
sa bude konať 13 až 16. júna 2007 v Košiciach. 
– Chceme podnietiť k spolupráci ďalších poľských 

televíznych tvorcov. Napokon Grand Prix – si v roku 

2002 odniesol práve regionálny program poľskej TV 

Wisla. Veríme, že sa na budúci rok zapojí do súťaž-

nej prehliadky viac poľských staníc, - povedala Eva 
Dekanovská.

Po prehliadke bol priestor na diskusiu pri sloven-
ských špecialitách a poháriku vína. Za hudobného 
sprievodu J. M. Bożyka si na záver podujatia zúčast-
není zaspievali slovenské piesne. (aj)

Rozhovory po prezentácii fi lmov

Konferencia pred festivalovou prehliadkou 
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Medzi hosťami boli o. i. Krzysztof Krzyżanowski so svojím 
televíznym štábom, riaditeľka festivalu Eva Dekanovská a jej 
spolupracovníci z košickej televízie Naša a generálny tajomník ÚV 
Ľudomír Molitoris, ktorí pred prezentáciou fi lmov odpovedali na 
otázky zhromaždených divákov.      

Krakovskú prehliadku organizátori vnímali ako nultý alebo 
prípravný ročník a už na budúci rok by ňou chceli osloviť širokú 
verejnosť. Na prehliadke boli prezentované diela z posledných 
piatich rokov z produkcie 6 krajín – Poľska, Slovenska, Srbska, 
Bieloruska, Rumunska a Holandska. Filmy boli odrazom sku-
točnosti, ktorá nás obklopuje a občas je príjemná, inokedy zasa 
je východiskom z núdzovej situácie. Film rumunskej TV Etalon 
Doktor Schilleru rozprával o výnimočnom chirurgovi a osobnosti 
s čistým charakterom, ktorý odmietal prispôsobiť sa manierom 
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PÚTE SV. 
OTCA NA 

SLOVENSKO
9. októbra 2006 sa uskutočnila verni-

sáž výstavy fotografií Púte Jána Pavla II. 
na Slovensko. Uskutočnilo sa to v priesto-
roch diecézneho múzea kardinála Karola 
Wojtylu v Krakove. Medzi pozvanými 
hosťami boli o. i. krakovský metropolita 
kardinál Stanisław Dziwisz, spišský sí-
delný biskup František Tondra, generálny 
konzul SR v Krakove Ivan Horský, biskup 
Jan Szkodoń. Všetkých zhromaždených 
na vernisáži privítal riaditeľ múzea Jerzy 
Nowobilski a neskôr odovzdal slovo 
generálnemu konzulovi SR v Krakove 
I. Horskému, ktorý sa poďakoval za 
dobrú spoluprácu s múzeom, a tým aj s 
kardinálom Dziwiszom. Zároveň pri tejto 
príležitosti blahoželal biskupovi Tondrovi 
k opätovnému zvoleniu do funkcie pred-

Ako neskôr povedal kardinál Dziwisz 
okrem Poľska Slovensko je jedinou kra-
jinou, v ktorej Sv. Otec navštívil všetky 

Slovenska tabule a pamätníky. Cieľom 
púti bolo, aby Ján Pavol II. navštívil na 
Slovensku všetky diecézy, čo sa aj udialo. 

Slávnostné príhovory

Diskusia po vernisáži

Zhromaždení hostia

Refl exie o výstave

sedu Konferencie biskupov Slo-
venska. Zasa biskup Tondra vo 
svojom príhovore povedal o. i., 
že pápež Ján Pavol II. bol prvým 
nástupcom sv. Petra, ktorý zaví-
tal na Slovensko. Pre Slovákov 
a Slovensko to bol veľký zázrak, 
že až trikrát prišiel za nami Sv. 
Otec. Prvá návšteva sa uskutoč-
nila v roku 1990, druhá v 1995 
a tretia v 2003.  O pápežských 
návštevách hovoria na území 

diecézy. Podľa neho posledná 
návšteva na území Sloven-
ska bola pre nás veriacich asi 
najväčším prínosom. Pápež je 
budovateľom mostov medzi ná-
rodmi a taká bola aj jeho úloha 
pri týchto návštevách. Ján Pavol 
II. bol osobou, ktorá zbližovala 
národy.

Po príhovoroch si zúčastnení 
prezreli výstavu fotografii. Po-
tom bol priestor na rozhovory 
a výmenu názorov tykajúcich 
sa výstavy a osobnosti Jána 
Pavla II. (aj)       
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Tentoraz sa súťaž uskutočnila 3. no-
vembra t. r. v krempašskom gymnáziu. 
Je určená pre žiakov základných škôl 
a gymnázií, na ktorých sa vyučuje slo-
venčina. Táto súťaž je príležitosťou overiť 
vedomosti, ktoré žiaci získavajú počas 
školského roka. Podujatie sa konalo za fi-
nančnej podpory Ministerstva národného 
vzdelávania Poľskej republiky.

Krempachy

Tohtoročný šiesty ročník súťaže otvo-
ril generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír 
Molitoris, ktorý pozdravil zhromažde-
ných žiakov a povzbudil v nich ducha sú-
ťaživosti. Poprial im príjemnú zábavu a čo 
najlepšie výsledky. Zároveň privítal hostí, 
o. i. konzula Marka Lisánskeho, podpred-
sedov SSP Jána Šprenogu a Dominika 
Surmu, predsedu OV SSP na Spiši Fran-

tiška Mlynarčíka, 
vojta gminy Nový 
Targ Jana Smardu-
cha, kňaza Jozefa 
Bednarčíka, riadi-
teľa gymnázia Jána 
Pavla II. v Krem-
pachoch Jana Szen-
derewicza, učite-
ľov slovenčiny zo 
základných škôl 
a gymnázií, pred-
sedu MS SSP vo 
Vyšných Lapšoch 
Jozefa  Krišíka, 
členov MS SSP 
v Krempachoch 
a ďalších. 

Čo vieme 
o Slovensku?

Do súťaže sa zapojili štyri družstva 
zo základných škôl a tri z gymnázií. Ako 
prvé súťažili základné školy. Družstvo 
z Novej Belej zastupovali: Jozef Ma-
jerčák, Marek Lojek a Martin Bendik, 
z Jurgova: Magdaléna Dziurková, Jakub 
Vojtas a Lukáš Zlahoda, z Krempách: Ad-
riána Wnęková, Barbara Švecová a Eva 
Mazurková, z Kacvína: Patrícia Górová, 
Mária Tomášová a Tomáš Kromka. 

Družstva odpovedali najskôr na päť 
náhodne vyžrebovaných otázok, ktoré 
im predčítavala učiteľka Mária Surmová. 
Odpovede súťažiacich hodnotila porota 
v zložení: Anna Krištoféková, Jolanta 
Dziedzicová, Marián Smondek a Jacek 
Janiczko. Podľa odpovedí žiakov na otáz-

S Ú Ť A ŽS Ú Ť A Ž 

POZNAJ VLASŤ POZNAJ VLASŤ 
SVOJICH PREDKOVSVOJICH PREDKOV
Poznanie minulosti je základom pre pochopenie prítomnosti, na-

šich koreňov a zmýšľania predkov. S takýmto účelom vznikal aj prvý 
ročník súťaže o Slovensku, ktorá sa stala cyklickým podujatím vítaním 
medzi žiakmi.  

Otvorenie súťaže

Otázky žrebujú gymnazistky

Spoločný záber na pamiatku Ľ. Molitoris odovzdáva cenu pre školu
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ky konštatujeme, že boli na súťaž dobre 
pripravení. Ukázalo sa, že ich poznatky 
o Slovensku sú dosť rozsiahle. Je to záslu-
ha nielen usilovnosti žiakov, ale aj práce 
učiteľov, ktorí ich na túto súťaž pripravili, 
za čo im patrí vďaka. Občas sa však žiaci 
kvôli tréme nepremyslenou odpoveďou 

obsadilo družstvo z Novej Belej a druhé 
miesto z Krempách. O ďalších miestach 
rozhodla dohra medzi dvoma družstvami, 
ktorá rozhodla, že tretie miesto obsadil 
Jurgov a štvrté Kacvín. 

o Slovensku. Vytvorili sa dve družstva, 
ktoré medzi sebou súťažili. Napriek skú-
senostiam, ktoré súťažiaci mali, boli aj pre 
nich niektoré otázky na dlhšie zamyslenie. 
Na otázky mohlo odpovedať aj publikum. 

Neskôr porota odmenila súťažiacich 
a ostaní žiaci dostali tiež malé prekvape-
nia, takže nikto neodišiel bez odmeny. 

Na záver súťaže generálny tajomník 
Spolku Ľudomír Molitoris poďakoval 
riaditeľovi gymnázia v Krempachoch 
a daroval mu encyklopedickú knihu Život 
Jána Pavla II., ktorá sa stane súčasťou 
knižnice venovanej patrónovi školy.   

Ďakujeme za milé prijatie domácim. 
Žiakom a učiteľom želáme veľa úspechov 
na vyučovaní slovenčiny a dúfame, že sa 
stretneme o rok.

Text a foto: 
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ   

zbavili bodov. V skupine 
ZŠ prvé miesto suverénne 

Porota v zložení: (zľava) M. Smondek, J. Janiczko, A. Krištoféková 
a J. Dziedzicová

Súťažia základné školy

Odovzdávanie odmien

Publikum. Spredu čestní hostia Kultúrny program

Po nich súťažili gymnázisti z Krem-
pách: Paulína Hovancová, Aneta Kolo-
dejová a Mária Majerčáková, z Białky 
Tatrzańskej: Mária Vaclavová, Evelína 
Václavová a Klaudia Miškovičová, 
z Nižných Lápš: Natália Milaniaková, 
Lucia Kovalčíková a Alexandra Butaso-
vá. Aj oni ukázali, že Slovensko je pre 
nich známou krajinou a vedia o nej veľa. 
Tento rok zvíťazili krempašskí gym-
nazisti. Druhé miesto obsadila Białka 
Tatrzańska a tretie Nižné Lapše. 

V prestávke, keď sa porota pripra-
vovala na odovzdanie cien súťažiacim, 
pripravila pre obecenstvo malý kvíz 
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V
iete, nemôžem sa pozrieť 
na mäkký syr bez toho, 
aby som si nepomyslela na 
svojho manžela. James je 

čosi, čo by som veľmi jemne nazvala 
gurmán. A ja som strávila dvadsať 
rokov tým, že som bola k Jamesovi 
šlachetná. Prečo by som odteraz už 
nemala byť?

- Syr sa nikdy nemá držať v chlad-
ničke! - povedal mi v ten deň, keď 
sa mal konať večierok. Vtedy som 
ho mohla stratiť. - Pre boha živého, 
Jean, dobrý syr musí dýchať! Mäkký 
syr sa ti musí roztekať medzi prstami, 
keď ho ješ.

James bol veľmi citlivý muž, keď 
šlo o jedlo. Ale v tej chvíli, naklonený 
nad plátkom syra, bez nadšenia chrlil 
na mňa urážlivé slová. Potom zjedol 
malý kúštik, len na ochutnanie (veľmi 
sa to podobalo na spôsob, akým sa 
so mnou miluje bez veľkej chuti).

- Ochutnaj plnku, - povedala som. 
Plnka, to je oblasť, v ktorej excelujem. 
Viem, nevyzerám ako z výkladnej skri-
ne, a uvedomujem si, že v intelektuál-
nej rovine sa Jamesovi nevyrovnám a 
po rokoch strávených vychovávaním 
dvoch chlapcov, debatujúc o takých 
témach ako, kto koho udrel prvý autíč-
kom do zubov, sa necítim ako nejaký 
génius. Môj intelekt zostal na úrovni 
toho udretia autíčkom do zubov, zatiaľ 
čo chlapci sa medzičasom dostali 
na strednú školu, riešiac počítačové 
problémy, a James sa stal vedúcim 
obchodnej skupiny vo fi rme.

James pozorne ochutnal plnku 
avokáda. - Trochu viac soli, - povedal 
s nádychom toho tónu, ktorý zname-
nal koniec diskusie. Napravil si už 
vtedy upravenú viazanku, sledujúc 
svoj obraz v okennej tabuli. James je 
dobre vyzerajúci muž  a ja ho milujem. 
Jeho poznámky a všetko… Milujem 
Jamesa už od svojich osemnástich 
rokov.

V skutočnosti som mala vždy po-
cit, že to milovanie vlastne bolo mojím 
povolaním.

Zorganizovala som večierok, aby 
som ho potešila; aby mohol pozvať 
svojich kolegov z úradu a ukázať 

im náš usporiadaný a vygruntovaný 
dom, čím by si získal ešte väčšiu 
vážnosť.

V ten deň som starostlivo naaran-
žovala vo vázach kvety, povysávala vo 
všetkých dostupných kútoch, až som 
ostala stáť celkom vyčerpaná v centre 
mojej bezchybnej domény.

- Vyzerá to tu prekrásne, - pozna-
menal James, pobozkajúc ma zľahka 
na líce. Vždy som sa snažila potešiť 
ho, čo však nebolo ľahké. Raz som 
videla v jednom televíznom programe 
žongléra vyhadzujúceho do vzduchu 
taniere a súčasne hrajúceho na ústnej 
harmonike, tancujúceho a usmievajú-

ceho sa na divákov, len čo sa mohol 
nadýchnuť. Boli časy, keď som chá-
pala, ako sa musel ten žonglér cítiť. 
Nikdy som neskúšala hrať na ústnej 
harmonike, ale všetko ostatné, čo 
bolo treba urobiť v domácnosti, som 
stihla, aby jej prevádzka bola perfekt-
ná. V súťaži žonglérov však spomína-
ný muž nevyhral. Na prvé miesto sa 
prepracovalo mladé dievča  veľkým 
poprsím, spievalo Big Spender a pri 
tanci si dalo dole sukňu. Mala som to 
vtedy pochopiť ako typickú životnú 
situáciu.

James začal v poslednom čase 
na mne nachádzať chyby. Niekedy 
mi vyčítal zlý vkus pri výbere kníh, 
inokedy hlúpy fi lm, na ktorý som ho 
nahovorila, alebo sa sťažoval, že som 
nejaké jedlo presolila či nedosolila. 
Inokedy ma kritizoval len očami. Sle-
doval ma chladným pohľadom bez 
akéhokoľvek zaujatia, ktorý pripomí-
nal návštevníka v čakárni u lekára, 
ktorý si skracuje čas tipovaním, prečo 
tam kto sedí a či je to nákazlivé. 

Dnes mám postavu, ktorá naozaj 
nie je vhodná na behanie po byte bez 
nočnej košele. Irónia toho celého je 

v tom, že som ju získala z časti z lásky 
k manželovi, vždy som tajne v kuchyni 
dojedala jeho presolené zvyšky jedla, 
ako keby som prehĺtala všetky znaky 
Jamesovej nespokojnosti.

Na večierok som si obliekla voľné 
šaty. Ušila som si ich v rýchlosti, 
pretože som sa obávala, že v šatníku 
nenájdem nijaký odev, čo by mi do-
volil jesť a dýchať zároveň. Priznávam 
sa otvorene, už dávno si nevyberám 
šaty, aby som potešila svoje telo, ale 
ako kamufl áž. Ak mi pomáhajú vyze-
rať ako tank, tak je to presný výraz, 
akým by som označila svoje pocity, 
ktoré ma ovládali v ten spomínaný 

večer. Vyzerala som obrovská, nudná 
a pomalá.

Každý musel vedieť o Jamesovi 
a prekrásnej Sarah. Pri mojom po-
malom chápaní som bola posledná, 
čo si to všimla. 

Sarah bola Jamesovou sekretár-
kou. Perfektná drobná, mladá žena 
s porcelánovou pokožkou, ktorá 
ho prinútila ráno nedojesť zvyčajnú 
porciu ovsených vločiek, vťahovať 
brucho a ustavične sledovať svoj 
zovňajšok.

Keď prišla na večierok, podala mi 
škatuľu višní v čokoláde. Pomohla 
som jej vyzliecť si kabát a keď som 
uvidela jej šaty užšie ako koža, mala 
som chuť navliecť ju späť do kabáta 
a vytlačiť ju z vchodových dverí. Na-
miesto toho som poslušne zavesila 
jej kabát na vešiak a poďakovala sa 
za bonboniéru. 

- Ja sa ich nesmiem dotknúť, ale 
vy si ich určite radi dáte, Jean, - po-
vedala nevinne. Vyzerala, ako keby 
nikdy nejedla, azda okrem nejakých 
drobných exotických kúskov, ktoré 
sa práve zmestia do jej drobných 
perfektne sa lesknúcich perí.

Jackie Robbová

TVRDÝ SYR
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.

Sarah, ako som si vždy myslela, 
bola druh tej superženy či hviezdy zo 
známeho seriálu, ktorá vyjde z horia-
ceho domu, nehody, znásilnenia, úno-
su a podobných napínavých udalostí 
bez toho, aby jej pery stratili lesk.

Viem, že James ju vtlačil v kuchyni 
do rohu za chladničkou a bozkával ju, 
zatiaľ čo ja som krúžila medzi hosťami 
s chlebíčkami a zákuskami, snažiac 
sa nájsť nejakú spriaznenú dušu na 
vanilkové rožky, kým som nemala 
pocit povinnosti ich sama zjesť. Keď 
som sa vmotala do kuchyne, videla 
som na Jamesovej tvári jasne napí-
sanú vinu. Sarah bola srdečná a ne-
zmätená. - Chutnali sme váš punč, 
- povedala.

- Príliš sladký, - zamrmlal James.
Sarah sa na neho pozrela pohľa-

dom, akým sa matky snažia vylepšiť 
nepríjemnú situáciu  autobuse, keď 
ich deti po dlhom pohľade na tvár 
spolucestujúceho podotknú, že do-
tyčný má veľké uši či nos.

- James mi sľúbil jeden tanec, 
- povedala, uchopiac ho za ruku. 
Nasledoval ju do hlúčika návštevníkov 
večierka ako napoly ohlúpnuté, no 
čulé dieťa. Ostala som stáť kuchyni 
predstavujúc si, že púšťam do presla-
deného punču slané slzy. Namiesto 
toho som v rýchlom tempe zjedla 
sedem vanilkových rožkov.

V ten večer som sa pozorne pozre-
la na Sarah. Napadlo mi, že by mala 
tú silu ukončiť moje manželstvo. Po-
zorovala som Jamesa, ako ju sledoval 
pohľadom pri tanci a obdivoval svetlo, 
odrážajúce sa od jej dlhých blond 
vlasov. Každý pohyb, ktorý urobila pri 
tanci, zdôraznil nejakú časť jej tela. Tá 
žena mala ešte aj pekné nohy. Ako sa 
dá bojovať proti fantastickej blondíne 
perfektnými nohami?

V tú noc som sa svojho manžela 
vzdala. Neponáhľala som sa navliecť 
na svoje neforemné telo nočnú koše-
lu, a tak ho zamaskovať. Cítila som, 
že som už Jamesa stratila.

Nasledujúci deň a dni po tom som 
čakala, kedy načne problém svojej 
lásky k Sarah. Predstavovala som si, 
že po večeri odtlačí tanier spred seba, 

možno si nad ním vzdychne a oznámi 
mi, že ma opúšťa. James nezahodí 
dvadsaťročné manželstvo s prázd-
nym žalúdkom. Ale postupne vo mne 
vzrastal pocit, že by som mala o neho 
bojovať. A tak som sa do toho pustila. 
Zapísala som sa do večernej školy, 
vážila som sa každý druhý deň umá-
rajúc sa pohľadom na poloprázdny 
tanier ozdobený plátkami zeleniny. Je 
to hlúpe, viem, ale vtedy by som bola 
jedla hádam aj piliny a urobila skúšky 
zo sanskrtu, keby som si bola istá, že 
mi to pomôže vyhrať boj o Jamesa.

Veľa času som strávila pohľadom 
do zrkadla, hľadajúc v ňom svoje 
aktíva. Skúmala som, ako by som 
vyzerala ako blondínka. Pozerala som 
sa na seba, ako by niekto pozeral na 
dom vyžadujúci si renováciu. Keby 
som sa však k tomu odhodlala, mu-
sela by som vopred opraviť základy. 
Zavolala som do salónu a objednala 
som sa na masáž, masku tváre, far-
benie očí, zmenu štýlu účesu a zopár 
iných renovačných zásahov.

Patrice, hlavný kaderník, robil 
s mojimi vlasmi, čo len mohol, vy-
dávajúc zo seba otázky, na ktoré sa 
nedožadoval odpovedí: - To je dobré, 
pravda? To vám ale svedčí, že? - a to 
všetko tónom nachádzajúcim sa 
niekde medzi ospravedlnením a ľú-
tosťou. Potom ma posunul k Sharon, 
majsterke v salóne krásy. Zaviedla 
ma k ležadlu. Prikryla moje telom 
plachtou a rečnila o stratenej elastic-
kosti mojej pleti. Neskôr mi prikázala 
uvoľniť sa, zatiaľ čo masírovala moje 
ochabnuté časti tváre. Nato sme obe 
upadli do mlčania. Vtedy som z ved-
ľajšieho ležadla začula vysoký, čistý 
hlas Sarah. 

- Príšerný týždeň, Michele, - hovo-
rila … - Nie, tá maska je dobrá.

- Boli ste niekde s tým svojím smil-
ným starým šéfom?

- Och, James. Veru áno. Neviete si 
predstaviť, čo všetko som si z povin-
nosti musela pretrpieť.

- Ach, prepáčte, to je tá citlivá ob-
lasť. Veď vy máte toľko príjemných 
pracovných príležitostí na strávenie 
večera!

- Zvyčajne však musím ísť s Ja-
mesom. Môj ty bože! To je ale pra-
sa. Viete, to je taký typ, čo sekíruje 
čašníkov, ochutnáva víno, ako keby 
to bola ústna voda, kritizuje doštičky 
na syr…

- Chcete po manikúre aj nalakovať 
nechty?

- Áno, aby ten prsteň lepšie vy-
nikol.

- Ach, blahoželám, kedy oznámite 
svoje zásnuby?

- Ešte nie, Martin si myslí, že by 
sme mali počkať ešte nejaký týždeň, 
kým sa nezíde celá rodina.

- Ach, ďalšie citlivé miesto. Musím 
dať pozor, aby sa vám to nezapálilo. 
Dobre vám to rozmasírujem.

Patrice a Sharon brali môj šok, 
keď som vstala z ležadla, osobne. 
Okamžite cítili moje mlčanlivé zdese-
nie vyplývajúce z nespokojnosti z ich 
úsilia. V skutočnosti, keď si vlasy pre-
kefujem, zotriem z očí trochu modrej 
farby, nebude to také zlé. Myslím si, že 
boli ešte väčšmi zmätení, keď sa ma 
Patrice držiac zrkadlo opýtal: - Chceli 
by ste sa vidieť odzadu? A ja som sa 
začala nekontrolovane smiať.

- Je to fantastické, - povedala 
som sledujúc, ako ženy v natáčkach 
prestali listovať staré čísla módnych 
časopisov, a zdesene sa na mňa 
pozerali. 

- Predpokladám, že večer idete na 
nejakú party, - povedala Sharon, keď 
som jej dala privysoké prepitné.

Po prvý krát som nečakala na 
Jamesa, kým príde domov. Obliekla 
som si modré obtiahnuté šaty, šla som 
na fi lm, ktorý by James označil za pri-
mitívny, dala som si tri veľké zmrzliny 
a nejaké zákusky.

Och, nechcem aby ste si mysleli, 
že som Jamesa úplne zanedbala. 
Nechala som mu na kuchynskom 
stole odkaz.

„Šla som von. Vrátim sa večer. Ľu-
tujem, že nie je navarené, ale máš tam 
nejaký chlieb a v chladničke je syr.“

Express 40/1990
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V niektorých regiónoch sa ľudia 
stretávajú s alkoholom od malička. 
Stáva sa dokonca, že rodičia namo-

čia cumlík do vína, aby ich malé dieťatko 
sladšie spalo. Orava a Spiš patria medzi 
regióny, v ktorých pitie alkoholu sa stalo 
tradíciou. Každá, či už väčšia alebo men-
šia oslava sa bez neho nemôže zaobísť. 
A niet sa čomu ani diviť, veď dokonca 
aj sv. Pavol v jednom zo svojich listov 
pobáda veriacich, aby pili víno. Bolo by 
však dobre pozrieť sa bližšie na jeho 
pazúriky…

Každý z nás vie, že alkoholické nápoje 
sa nesmú podávať deťom do 18. roku 
života. Takých, čo vydržali nepiť do 18. 
narodením, je však málo. Takých, čo ne-
pijú, nazývame abstinentmi. Avšak ak ide 
o zaradenie niekoho medzi abstinentov, 
dá sa povedať, že ide o titul znevažovaný, 
mnohými vysmievaný, ale podľa medi-
cínskych smerníc ťažko dosiahnuteľný. 
Abstinentom môžeme totiž nazvať len 
človeka, ktorý nepožil alkoholický nápoj 
v akejkoľvek forme a množstve najmenej 
po dobu troch rokov. Dá sa predpokla-
dať, že dôsledných abstinentov je málo 
a ak sú, vyskytujú sa najčastejšie medzi 
deťmi do veku piatich až šiestich rokov. 
V tomto veku v najväčšom počte prípadov 
totiž končí aj abstinencia detí, pretože na 
základe iniciatívy niektorého konzumenta 
v rodine okúsi dieťa najskôr pivo, potom 
víno a pod. Skôr či neskôr tak začína so 
systematickým chuťovým nácvikom na 
tieto nápoje. Väčšina z nás sa už v det-
stve či v mladistvom veku a menej už 
v dospelosti zaradí do veľkej rodiny kon-
zumentov, ktorí od alkoholického nápoja 
chcú naozaj len tekutinu a chuť a až na 
nejakú zanedbateľnú výnimku ani vlastne 
nevedia, aké účinky na nervový systém 
má alkohol obsiahnutý v nápojoch. Pri 
pití alkoholických nápojov si niektorí 
ľudia totiž vôbec neuvedomujú, že týmto 
„nápojom“ neukoja iba smäd, ale že si i 
pestujú tím návyk na väčšiu alebo menšiu 
pravidelnú konzumáciu alkoholu.

Istotne sú choroby, pri ktorých aj lekár 
odporučí vypiť denne jedno pivo, pohárik 
vína alebo dať si za jeden domáceho. Ale 
musíme si tiež priznať, že väčšina liekov, 
ktoré vymyslel človek, na jednej strane 
pomáha, ale na druhej škodí. A taktiež 
si treba uvedomiť, že množstvo liekov je 
návykových. Vzniklo už veľa štúdii o vply-
ve alkoholu na ľudský organizmus. So 
stopercentnou istotou môžeme povedať, 
že alkohol patrí medzi návykové látky. A 

pritom po istom čase zažívania sa orga-
nizmus človeka začína dožadovať svojej 
dávky, ktorá sa medzičasom neustále zvy-
šuje. Problém však netkvie v množstve vy-
pitého alkoholu, ale v reakcii človeka naň. 
Nikdy sa totiž nedá odhadnúť kto a koľko 
môže vypiť, aby mu to „nič neurobilo“. 
Skôr platí: nezáleží ani tak na množstve, 
ale na tom „čo to s ním spraví“.

Jednou s hlavných príčin vyhľadáva-
nia a požívania alkoholických nápojov je 

vyvinúť a niekedy sa skutočne vyvíja ťaž-
ký, často aj tragicky končiaci človek závislí 
na alkohole. Proces tvorenia závislosti na 
alkohole bol rozdelený na 4. štádia:

I. štádium - alkohol je drogou, ktorú 
si pijan buď sám ordinuje, aby potlačil 
nepríjemné psychické stavy, alebo aby 
(čo je najčastejšie) dosiahol v spoločnosti 
príjemný stav, náladu priblížil sa ľuďom 
alebo lepšie povedané svojím spolu-
pijanom. Frekvencia abúzu alkoholu a 

ALKOHOLALKOHOL 
– POMÁHA ALEBO ŠKODÍ?

Alkohol – metla ľudstva. Také je ľudové porekadlo. Existuje čoraz viac preven-
tívnych programov na tému alkoholu a alkoholizmu, a predsa máme čoraz viac 
alkoholikov. Ešte pred niekoľkými rokmi najviac alkoholikov bolo stredného veku. 
Veľký vplyv na tento nepriaznivý stav mali predovšetkým politické, spoločenské 
a ekonomické premeny, ktoré so sebou priniesli taktiež nezamestnanosť – jav, 
ktorý bol niekoľko desaťročí neznámy. Mnoho ľudí náhle stratilo prácu a v niekto-
rých regiónoch sa rozpadli aj tzv. továrne – živiteľky, ako ich s obľubou nazývali 
súdruhovia za socializmu. Tým pádom opäť vznikali hladové doliny, v ktorých celé 
rodiny stratili prácu a fi nančné prostriedky na živobytie. Hľadanie novej práce 
neprinášalo žiadne úspechy. Veľa ľudí podľahlo psychickému tlaku a svoj žiaľ 
začali riešiť na dne pohárika. 

eufória, ktorú človek po požití alkoholu 
pociťuje. Pijúcim nestačia alkoholické 
nápoje ani ako zdroj tekutiny, ani ich 
neuspokojuje len ich chuť. Žiadajú si 
účinky alkoholu obsiahnutého v nápoji, 
alkoholickú eufóriu, snažia sa vyvolať 
stav, v ktorom sa cítia dobre. Takýto 
pocit eufórie dosiahneme najrôznejšími 
spôsobmi spojenými s menšou alebo 
väčšou námahou. Je však veľa ľudí, ktorí 
zistia, že pocity pravej eufórie sú spojené 
s príliš veľkou námahou, s osobným 
nepohodlím, a objavia, že taktiež roz-
položenie mysle im prinesie priemerná 
hladina alkoholu v ich krvnom obehu. 
Skonzumujú tak alkoholický nápoj nie 
pre ukojenie smädu, ale predovšetkým 
preto, aby pod vplyvom alkoholu – drogy 
– pocítili eufóriu, o ktorej sa domnievajú, 
že je bez akéhokoľvek rizika. Od tej doby, 
keď človek hľadá v alkoholickom nápoji 
zdroj eufórie, tj. príjemnú zmenu nálady, 
obveselenie, úľavu, odstránenie problé-
mov a duševného napätia, zabudnutie a 
pod., začína kratšia, dlhšia či dlhá cesta, 
počas ktorej sa z  nevinného pijana môže 

dávky alkoholických nápojov behom času 
stúpajú (zvýšená tolerancia), zatiaľ však 
nedochádza k alkoholickej intoxikácii, len 
k subintoxikácii („špičke“).

II. štádium - tolerancia na alkohol 
naďalej stúpa, dochádza najskôr k ob-
časným, neskôr k stále častejším stavom 
opilosti, t.j. k alkoholickej intoxikácii. 
Pijan pije rýchlejšie, hlavne na začiatku 
požívania alkoholických nápojov a často 
prechádza od menej koncentrovaných 
ku koncentrovanejším nápojom. „Okná“, 
teda výpadky pamäte, sú v tomto štádiu 
skôr výnimkou. 

III. štádium - tolerancia naďalej rastie, 
„okná“ už sú pre toto štádium charakteris-
tické. Ak bol alkohol už skôr na perifériu 
záujmu, teraz sa sťahuje do centra pozor-
nosti, ovláda človeka. V tomto štádiu už 
nie pijan, ale človek závislý na alkohole 
považuje schopnosť abstinencie za dôkaz 
svojej silnej vôle a začína vždy znovu a 
znovu piť s presvedčením, že „bude alko-
hol ovládať“. Pacient stráca kontrolu v pití. 
Táto zmena je trvalá, vyvíja sa od 6 do 12 
mesiacov. Od tejto chvíle je pre závislého 
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abstinencia oveľa jednoduchšia ako pitie 
s mierou, ktoré natrvalo už nikdy nedoká-
že. Často tak trvá dlhé roky, keď sa závislý 
usiluje o nemožné: piť s mierou a zvládať 
alkohol. Podľa skúseností trvá 5-10 rokov, 
než pacient prizná svoju porážku a uzná, 
že jeho problém vyrieši len trvalá absti-
nencia. To však len výnimočne dokáže 
sám, väčšinou potrebuje pomoc vo forme 
ambulantnej alebo ústavnej liečby. 

IV. štádium – alkoholik má výrazný 
znak zníženej tolerancie na alkohol, čo 
znamená, že sa závislý opije častejšie 
(aj keď zďaleka nie vždy, keď siahne po 
alkohole), že sa opije ďaleko rýchlejšie, 
ako predtým a pri nevhodnej príležitosti. 
Jeho opitosť často trvá aj niekoľko dní a 
nezriedka závislý začína piť už od rána. 
Nie je divu, že sa potom dostavujú prízna-
ky alkoholických psychóz, ako je delírium 
tremens – psychóza abuzérov. Vyskytuje 
sa po niekoľkoročnom ťažkom abúze 
alkoholu, najčastejšie u pijanov liehovín, 
avšak často aj po abúze vína a piva. 
Riziko jeho vzniku zvyšuje horúčkovité 
ochorenie (napr. chrípka, zápal pľúc), 
zranenia, ale aj vynútená abstinencia (vo 
väzbe). V popredí všetkých príznakov 
delíria tremens sú halucinácie, predovšet-
kým zrakové a telové. Nápadné je trase-
nie celého tela, zviechanie a euforické 
úzkosti. Vedomie je poblúznené, chorý je 
dezorientovaný miestom a časom, často 
aj vlastnou osobou. Delírium tremens 
vzniká náhle, z jednej tretiny je uvádzaný 
epileptickým záchvatom. Inokedy mu 
predchádza štádium úzkosti, ktoré trvá 
dni až týždne. Delírium z pravidla končí 
po dvoch až piatich dňoch, niekedy trvá 
aj dlhšie. Koniec je buď kritický v podobe 
dlhodobého spánku alebo sa prejavy 
samy od seba zmierňujú. Strata pamäti 
(amnézia) na prebehnutý stav je skôr 
čiastočná.

Korsakovova (alkoholická) psychóza 
vzniká v priebehu chronického abúzu, 
častejšie náhle nadväzuje (akútne) na 
inú psychózu, predovšetkým na delírium 
tremens. Výrazná je porucha vštepovania 
do pamäti („krátka pamäť“), ktorá má za 
následok dezorientáciu časom a mies-
tom, dávne udalosti a staršie znalosti si 
pacient uchováva. Na svoj stav sa chorý 
díva nekriticky, zo svojich rozpakov si 
pomáha konfabulanciami, ktoré sú pre 
túto psychózu typické. Korsakovova 
psychóza sa niekedy upravuje, väčši-
nou postupuje a vyúsťuje alkoholickou 
demenciou.  

Pri alkoholickej demencii sú intelekto-
vé schopnosti viac alebo i menej oslabe-
né. Nápadné je pri nej, že pacient nie je 
schopný sa učiť nové poznatky a ťažko sa 
orientuje v novom prostredí. Alkoholickú 
demenciu je možné pozorovať u osôb 
závislých s dlhodobým abúzom piva a 
u pacientov, ktorých celkový somatický 
stav nie je zďaleka najhorší. Alkoholická 
demencia sa vyskytuje relatívne častejšie 
u žien ako u mužov. 

Alkoholické halucinácie sa u pacientov 
prejavujú prevažne sluchovými haluciná-
ciami, niekedy s protikladným obsahom 
(niektoré hlasy pacienta obviňujú, iné 
ho chránia). Vedomie nebýva porušené. 
U pacienta prevláda úzkostlivá nálada. 
Niekedy sa u neho objavia aj perzekučné 
bludy (bludy o prenasledovaní vlastnej 
osoby nepriateľskými silami) a nebezpe-
čie násilných činov. Počiatočné štádium 
ochorenia je charakterizované úzkosťami, 
bolesťami hlavy a nespavosťou. Stav trvá 
týždne i mesiace.  

Pri alkoholickej halucinácii sa chorý 
v noci prebúdza v úzkostnej nálade, halu-
cinuje strašidelné javy, vidí postavy, ktoré 
sa nad ním skláňajú apod. Po prebdení 
sa pacient pamätá na to, čo halucinoval, 
a je si vedomý, že išlo o halucinácie. Ak 
prestane piť, halucinácie môžu prejsť na 
delírium tremens. 

Pri paranoidnej alkoholickej psychóze 
dochádza u pacienta k bludom vzťaho-
vačnosti, predovšetkým vo forme bludu 
žiarlivosti voči manželke. Stav často trvá 
mesiace aj roky, aj vtedy keď už pacient 
abstinuje. Z pravidla chýba systemati-
zácia (triedenie) bludov, čo znamená aj 
priaznivejší ďalší vývoj ochorenia. 

Pri nadmernom pití alkoholu často 
dochádza aj k fyzickým zmenám, napr. k 
zmenám na žalúdočnej a črevnej sliznici, 
ale aj k zmenám zloženia žalúdočných 
štiav, čo súvisí s väčším alebo menším 
poškodením sliznice a má pochopiteľne 
veľký význam pri trávení a pri využívaní 
potravy. Pijan je často v situácii, že aj keď 
sa dobre živí, často nedokáže využiť hod-
notné jedlo v prospech svojho organizmu. 
Porucha trávenia neskôr vedie aj k zme-
ne chuti a jedálneho lístku a nakoniec 
k nechutenstvu sprevádzané zápchou, 
hnačkou a niekedy aj obidvomi naraz. 

Ťažší abuzéri často trpia vredovou 
chorobou, ktorá sa končí najčastejšie 
operáciou žalúdka. V tomto prípade však 
nie je vždy výhradne vinný len alkohol, pri 
vredovom ochorení sa určite pripojuje aj 
porucha nervového systému, ale pitie al-
koholu pochopiteľne celý priebeh choro-
by len zhoršuje. Je paradox, že problémy 
spojené so žalúdočným vredom pijani 
často a s obľubou „liečia“ práve pohá-
rom alkoholu, po ktorom ich subjektívne 
problémy na čas zmiznú. Medzi najne-
bezpečnejšie choroby však patrí cirhóza 
pečene, ktorá sa končí smrťou. 

Vplyvom veľkého množstva tekutiny 
nachádzame často u pijanov piva alebo 
vína aj zmeny na srdci, pričom nejde o 
zväčšenie v zmysle prispôsobenia sa 
väčšej námahe, ale skôr o stučnenie. Pri 

takom stave sa pijani zadýchavajú a ne-
znášajú väčšiu námahu tak dobre ako 
predtým. Srdečný sval musí vykonať 
ďaleko viac práce, keď je zaťažený 
toľkými pollitrami piva a súčasne pri-
otrávený alkoholom.  

Menovať všetky nepriaznivé vplyvy 
alkoholu na ľudský organizmus a hlbšie 
vnikať do tejto problematiky asi nemá 
zmyslel. Nechcel by som týmto článkom 
povedať, že požívanie alkoholu je naj-
horšou vecou na svete. Chcel som však 
našim čitateľom priblížiť rôzne situácie, 
ktoré vznikajú najčastejšie pri nadmer-
nom a pravidelnom požívaní alkoholu, 
pri ktorých často hlboko raníme našich 
najbližších, deti, partnera a pod. 

Sprac. MARIÁN SMONDEK
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10. jubilejný krakovský knižný veľtrh 
sa konal v dňoch 19.– 22. októbra 2006. 
Krakovský knižný veľtrh je v súčasnosti 
najväčším knižným poľským veľtrhom. 
Dokonca sa uskutočňuje skôr ako 
Medzinárodný knižný veľtrh, ktorý je 
organizovaný každý rok v máji vo Varša-
ve. Tohoročného veľtrhu sa zúčastnilo 
412 vydavateľstiev, ktoré prezentovali 
pestrú knižnú ponuku. Napriek tomu, 
že na tomto veľtrhu neboli zastúpené 
inonárodné vydavateľstvá, slovenskú 
knihu propagoval nielen stánok Spolku 
Slovákov v Poľsku, ako to už robieva 
niekoľko rokov, ale i dva ďalšie stánky 
- vydavateľstvo Czarne, ktoré prezento-
valo román Václava Pankovčína Marakéš 
v preklade Jacka Bukowského (vydanie 
prekladu tejto knihy sa uskutočnilo za 
podpory SLOLIE – Literárneho infor-
mačného centra v Bratislave), a v stánku 
Espace – distributér kníh, román Pavla 
Vilikovského Posledný kôň Pompejí v pre-
klade Piotra Godlewského, ktorý vydalo 
vydavateľstvo Pogranicze (za podpory 
Vyšehradského fondu).

Tohtoročnou novinkou ponúkanou 
v stánku vydavateľstva Spolku Slovákov 
v Poľsku bola divadelná hra Petra Bu-
kovčana Slučka pre dvoch alebo domáca 
zakáľačka v preklade Bogusława S. Kun-
du. Okrem toho boli všetkým záujemcom 
prístupné doterajšie preklady slovenskej 
literatúry, ktoré v predchádzajúcich ro-
koch vydal Spolok Slovákov v Poľsku. 
Doteraz bolo vydaných 15 prekladov 

zo slovenskej literatúry a je to najširšia 
ponúka slovenskej literatúry v poľskom 
preklade. Okrem toho sa prezentovali 
knihy, ktoré vyšli v našom vydavateľstve. 
Vďaka tomu majú možnosť poľskí čitate-
lia oboznámiť sa so slovenskými autormi. 
Účasť na trhoch umožňuje dostať sa do 
povedomia širokej vydavateľskej verej-
nosti, ale aj čitateľom. (aj)    

 

GPS PRISTUPNÝ 
V MALOPOĽSKU

V polovici októbra bol v Malopoľsku 
sprevádzkovaný vyhľadávací satelitný 
systém GPS. Jeho schopnosti lokalizovať 
v teréne objekt s presnosťou na 2 centi-
metre sa potešili predovšetkým záchraná-
ri z GOPR-u i TPPR-u, ktorým zjednoduší 
a uľahčí záchranné akcie. (aj)

KOMUNÁLNE VOĽBY
Druhú novembrovú nedeľu (12.11.06) 

sa konali v celom Poľsku komunálne voľ-
by. O poslanecké mandáty v mestských a 
miestnych zastupiteľstvách sa uchádzalo 
viac ako 270.000 kandidátov, z toho asi 
8.000 politikov malo záujem o post sta-
rostu alebo primátora. 

Podľa uverejnených výsledkov volieb 
sa vojtmi v našich gminách stali: Nový 
Targ - Jan Smarduch, Veľká Lipnica - 
Marian Murzyniak, Bukowina Tatrzańska 

– Sylwester Pytel, Raba Wyżna – Andrzej 
Dziwisz, Czarny Dunajec – Józef Babicz. 
Druhé rozhodujúce kolo sa uskutoční 
v gmine Nižné Lapše, kde súperia Antoni 
Kapołka a Paweł Dziuban, ako aj v gmine 
Jablonka medzi Władysławom Pilchom 
a Antonim Karlakom. Poslankyňou do 
gminnej rady sa stala Anna Krištoféková 
z Krempách. (aj)    

NOVÁ VYHLÁŠKA
Od 1. novembra 2006 je na Slovensku 

účinná nová vyhláška Ministerstva do-
pravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 578/2006. Táto vyhláška pres-
ne určuje, čo všetko sa musí nachádzať 
v povinnej výbave osobného auta, ktorú 
tvoria nasledovné predmety:

Náhradné elektrické poistky, ak sa 
v elektrickej inštalácii používajú, a to po 
jednej z každého používaného druhu, 
náhradné vláknové žiarovky, a to najmenej 
po jednej žiarovke z každého druhu pou-
žívaného na vonkajšie osvetlenie vozidla a 

zároveň náradie potrebné na ich výmenu, 
príručný zdvihák, kľúč na matice alebo na 
skrutky kolies, náhradné koleso s diskom 
a s náhradnou pneumatikou predpísaného 
druhu a rozmeru, ťažná tyč alebo ťažné 
lano schváleného typu a určené na vlečenie 
vozidla, autolekárnička, homologizovaný 
prenosný výstražný trojuholník a bezpeč-
nostný odev (bezpečnostná refl exná vesta, 
overal, nohavice, bunda alebo pláštenka). 
Treba však dávať pozor, pretože bezpeč-
nostný odev sa musí nachádzať v dosahu 
zo sedadla vodiča vozidla, teda nestačí jeho 
umiestnenie v kufri vozidla.

V autolekárničke sa musí nachá-
dzať gáza (hydrofi lná skladaná sterilná), 
dezinfekčný roztok s rozprašovačom v 
originálnom balení, resuscitačné rúško s 
ventilom, izotermická polyesterová fólia, 
trojrohá šatka (2 ks), jednorazové gumové 
rukavice, PVC rúško, náplasť s vankúšikom 
a hladká náplasť, obväzy, nehrdzavejúce 
nožnice a zatváracie špendlíky. Autolekár-
nička musí byť použiteľná a jej obsah musí 
byť v exspiračnej dobe. (ms)

KRAKOVSKÝ KNIŽNÝ 
VEĽTRH 2006
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5.10.2006 – Krempašskí športovci a členovia dychovky sa  
rozhodli vydať spoločný kalendár na rok 2007. Obidva tímy majú 
budúci rok významné jubilea svojej činnosti. Futbalové družstvo 
oslávi desať rokov činnosti a dychovka bude mať osemdesiate 
výročie činnosti. 

KREMPACHY 2006

15.10.2006 – Na základe rozhodnutia krakovskej kúrie 
sa od 10. októbra t.r. stal krempašským farárom doterajší 
kaplán Jan Wróbel. Bývalý farár Jacek Wieczorek prešiel 
do novej farnosti v blízkosti Wadowic.

15.-30.10.2006 – Školská mládež, ktorá navštevuje 
vyučovanie slovenského jazyka na gymnáziu v Krempa-
choch, bola na dvojtýdňovom pobyte v škole v prírode 
v Detvianskej Hute na Slovensku. Pätnástich žiakov, 
z Novej Belej a Krempách, sprevádzali učiteľky Mária 
Surmová a Monika Palmąka.

*  *  *

Od 1. novembra t. r. Krempachy majú svoju ofi ciálny 
webovú stránku: www.krempachy.ugnowytarg.pl, 
ktorú sa oplatí prezrieť.  

Text a foto: FRANTIŠEK PACIGA  

BLAHOŽELÁMEBLAHOŽELÁME
V živote dvoch milujúcich sa ľudí 

nastáva chvíľa, na ktorú sa veľmi tešia a 
obaja túžobne očakávajú. Je to chvíľa, 
v ktorej uzatvárajú manželský zväzok 
a vtedy sa napĺňajú ich sny a túžby. 

Svedkami takejto slávnostnej chvíle 
sme boli 14. októbra t. r., keď náš kole-
ga a spolupracovník Marián Smondek 
povedal áno svojej vyvolenej Dorote 
Siemienkiewiczovej. Milí mladomanželia, 
šťastné manželstvo – to je láska, ktorú 
si vzájomne dávate, je to porozumenie 
a pocit dôvery, na ktorý sa môžete spoľa-
hnúť, je to radosť a šťastie so spoločných 
úspechov... Je to puto, ktoré Vás spája 
v dobrom i v zlom a učí Vás dávať i pri-
jímať... A práve takéto manželstvo Vám 
z hĺbky srdca prajeme. 

Redakcia Život a ÚV SSP  
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 14. septembra 2006 zomrela 

v Jurgove vo veku 98 rokov krajanka

ANNA ŠOLTÝSOVÁ
(rod. Chovancová)

Zosnulá bola najstaršou obyvateľkou 
obce, členkou Miestnej skupiny Spolku 
v Jurgove a vernou čitateľkou krajanské-
ho časopisu Život. Odišla od nás dobrá 
krajanka, starostlivá teta, stryná, babička 
a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Jurgove

*  *  *
Dňa 26. septembra 2006 zomrela vo 

Fridmane vo veku 68 rokov krajanka

HELENA MILANIAKOVÁ

Zosnulá patrila medzi členov Miestnej 
skupiny vo Fridmane a bola horlivou 
čitateľkou krajanského časopisu Život. 
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá 
matka, svokra a babička. Nech odpočíva 
v pokoji!

*  *  *

Dňa 29. augusta 2006 zomrel vo Frid-
mane vo veku 82 rokov krajan

KAROL ORGANIŠČÁK

Zosnulý bol čitateľom Života. Odišiel 
od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, 
otec, svokor a dedo. Nech odpočíva 
v pokoji!

*  *  *

Dňa 7. septembra 2006 zomrel vo 
Fridmane vo veku 67 rokov krajan

KAROL RUSNAČÍK
Zosnulý bol čitateľom Života. Odišiel 

od nás dobrý krajan, brat, ujo a známy. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

*  *  *

Dňa 23. októbra 2006 zomrela vo 
Vyšných Lapšoch vo veku 69 rokov 
krajanka

MÁRIA BIZUBOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku a dl-
horočnou čitateľkou Života. Dlhé roky 
pracovala s krajanskou mládežou ako 
učiteľka slovenčiny. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá manželka, matka, 
babička a kolegyňa. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

*  *  *
Dňa 21. októbra 2006 zomrel v Pod-

srní vo veku 81 rokov krajan

FRANTIŠEK SMIECH

Zosnulý bola dlhoročným členom MS 
SSP v Podsrní a verným čitateľom nášho 
časopisu Život. Odišiel od nás vzorný 
krajan, otec a starý otec. Nech odpočíva 
v pokoji. Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Podsrní

ŠPORTOVÝ OBJEKT 
V KREMPACHOCH

7. novembra t. r. sa v Krempachoch 
uskutočnila kolaudácia športovej strelni-
ce. Prišla komisia, v ktorej boli zastúpení 
odborníci z oblasti športu, bezpečnosti, 
okresného športového zväzu strelcov a v 
prítomnosti domácich členov streleckého 
krúžku na čele s predsedom Valentom 
Petráškom urobili prehliadku objektu. 
Komisia potvrdila, že tento športový ob-
jekt odovzdáva do prevádzky, keďže on 
splnia všetky normy požadované pri tohto 
typy objektoch. 

Na strelnici sa môže strieľať len zo 
športovej zbrane v rámci branných cvičení 
pre žiakov gminných škôl, ako aj pre účely 
streleckého krúžku v Krempachoch a 
rekreačné strieľanie.   

Strelecký krúžok vznikol v roku 1998 
za finančnej podpory členov krúžku 
a vďaka práci niektorých členov. Finan-
čne podporili tento objekt aj obecná rada 
a urbár. Niekoľkí členovia si už vtedy 
zaumienili výstavbu bezpečného objek-
tu prístupného pre širšiu verejnosť. Už 
v roku 2003 boli urobené dookola objektu 
ochranné násypy a bol zastrešený. V ten 
istý rok sa uskutočnili aj prvé strelecké 
preteky. Členovia krempašského krúžku 
sa aktívne podieľajú na jeho rozvoji, zú-
častňujú sa pretekov, z ktorých donášajú 
veľa vyznamenaní. Na strelnici nacvičuje 
aj mládežnícka skupina z gymnázia, 
ktorá dosahuje taktiež dobre výsledky 
na súťažiach. 

Text a foto: F. PACIGA 
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Záhradkári
Koniec októbra – začiatok novembra 

je čas na sadenie cibuľky na skorý jarný 
konzum. Zberáme poslednú zeleninu, vo 
voľnej pôde môžeme cez zimu ponechať 
ružičkový a kučeravý kel. Pekne dni vy-
užívame na rýľovanie, pričom do pôdy 
zakopeme organické a kombinované 
hnojiva; na jar potom len dohnojujeme. 
Veľmi výhodné je použiť dusíkaté váp-
no, čím dodáme pôde nielen dusík, ale 
aj vápnik. Pôda sa súčasne dezinfi kuje 
a potláča sa rast burín.  

Ovocinári
Čo najskôr ukončíme oberačku zim-

ných kultivarov jabloní a hrušiek, ktoré 
sme nestačili pooberať v predchádzajú-
com mesiaci. Nezabúdame aj na oberanie 
plodov šípok a trniek, ktoré môžeme 
spracovať na veľmi kvalitné výrobky 
bohaté na vitamíny. Pokiaľ nie sú silné 
mrazy a pôda nepremrzla, využijeme 
každý deň na sadenie jabloní, hrušiek, 
sliviek, marhúľ, čerešní a višní, ale aj 
iných ovocných druhov. Môžeme ešte 
s úspechom sadiť jahody, pretože v tomto 
mesiaci býva vysoká  vzdušná vlhkosť, čo 
priaznivo ovplyvňuje ich ujateľnosť, rast 
a vývoj. Zároveň v tomto mesiaci prezerá-

ZBIERAME 
BYLINY

V tomto čísle si všimneme ďalšiu 
liečivú bylinu – angelika lesná (Angelica 
silvestris L., poľ. dzięgiel leśny). Rastie 
hlavne na mokrých stanovištiach, najmä 
v lužných lesoch, na mokrých lúkach, 
krovinatých zárastoch v blízkosti potokov 
alebo riek, v blízkosti močarísk. 

Angelika lesná je bylina vysoká 100-
150 cm s dutou pozdĺžne ryhovanou 
byľou. Listy má dvojaké: dolné sú dvo-
jito zložené, na byli sú perovito zložené 
s dlhou stonkou s nafúknutým blanitým 
obalom. Kvety sú okolíkaté, so zeleno-
bielymi kvietkami. Plod je dvojnažka 
vajcovitého tvaru na bokoch s krídlato 
rozšírenými rebrami. 

Zbierame (vykopávame) koreň viac-
ročných druhov. Čistíme ho od zeme 

me stromy a choré a suché konáre podľa 
možností odstránime. 

Chovatelia
V novembri sú dni stále kratšie a po-

časie je sychravejšie. Pastevné možnosti 
sú teda obmedzenejšie, takisto ako zdroje 
ostatného zeleného krmu. V zeleninovej 
záhrade, v ovocnom sade alebo v blízkom 
vinohrade by si však hydina ešte niečo 
sviežeho mohla nájsť. Ak túto  možnosť 
máme, hydine ju neodoprieme.

Pri jesennom obrábaní pôdy v záhrade 
alebo v blízkom sade (rýľovanie, kopanie, 
oranie) sa môže hydina priživiť zbieraním 
pôdnych živočíchov a ich lariev. Tie zbiera 
nielen hrabavá hydina, ale aj  pižmové 
kačice. Hoci hydina nenazbiera všetko, 
čo potrebuje, umožníme jej za prijateľ-
ného počasia aspoň pohyb na voľnom 
vzduchu. Kde predpokladáme, že hydina 
si nazbiera veľa pôdnych živočíchov, 
predložíme jej ráno zelený krm namiesto 
sviežeho krmu. Aby nosnice konzumných 
vajec neprerušili znášku, musíme im za-
bezpečiť nielen plnohodnotnú výživu, ale 
aj 14-hodinový svetelný deň.

Chovné priestory musíme postupne 
utepľovať, aby hydina v nich v noci netr-
pela mrazom. Všetkým druhom i vekovým 

alebo umývame v prúde tečúcej vody. 
Koreň je husto rozkonárený, zvonka 
tmavý až slabo belavý, vo vnútri mlieč-
nobiely. Možno použiť aj plody. Korene 
sa sušia zavesené na povraze alebo na 
roštoch s umelým vyhrievaním, pričom 
teplota nesmie presahovať 30-35°C, 
lebo by sa vyparili hlavné účinné látky 
(silice). Po vysušení si koreň zachováva 
charakteristický pach, chutí korenisto 
štipľavo až horko. Aj ostatné časti rastliny 
obsahujú silicu, ktorá je hlavnou účin-
nou látkou. Obsahuje aromatické látky 
– sekviterpény. 

Používa sa predovšetkým pri liečení 
chorôb, najmä proti kašľu. Plody pomáha-
jú pri nadúvaní. Ľudová medicína využíva 
angeliku aj na odstránenie bolesti pri 
menštruácii. Pri poruchách trávenia od-
straňuje aj kŕčovité bolesti. Pozor! U ľudí 
trpiacich alergiou už dotyk s rastlinou 
vyvoláva vyrážky. 

kategóriám  hydiny treba zabezpečiť 
suché, dobre vetrané, ale pred vetrom, 
prievanom i dažďom chránené chovné 
priestory. 

Včelári
Chladnejší novembrový deň je vhodný 

na vkladanie podmetových podložiek do 
úľov. Včely sú totiž stiahnuté do chumáči 
na plástoch a podmetový priestor úľa 
je voľný. Vyberieme letáčovú vložku 
a vzniknutým otvorom zasunieme pod 
rámiky podmetovú vložku z nepieskova-
nej impregnovanej lepenky, kladivkového 
papiera alebo z fólie z plastickej hmoty. 
Potom zasunieme letáčovú vložku na jej 
miesto tak, že vyčnievajúci okraj pod-
metovej vložky pritlačíme a dno úľa, čím 
zamedzíme prípadné prekrytie letáčového 
otvoru. Zimovanie včiel kontrolujeme len 
občasným prejdením sa po včelnici a po-
zorovaním situácie na letáčoch.

Väčšina prác v tomto mesiaci sa 
presúva do dielne. Sústredené včelárske 
pomôcky kus po kuse pozorne popre-
zeráme a triedime ich do nasledujúcich 
skupín: a) bezchybné pomôcky a potreb-
né i v budúcnosti; b) poškodené, alebo 
potrebné pomôcky; c) znehodnotené 
pomôcky, nepoužiteľné. (aj) 

Z KALENDÁRA NA NOVEMBER
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PREŠIBANÝ KLAMÁR
Bola raz jedna princezná, ktorá dala po celom 

kráľovstve rozhlásiť, že za muža si vezme len toho, kto 
bude vedieť klamať tak, aby sa začudovala a nedala 
mu za pravdu.

Ej, to bolo zrazu pytačov! Nestačili si kľučky podá-
vať. Každý z nich sa usiloval zo všetkých síl, aby klamal 
čo najpresvedčivejšie. A tak klamali, klamali, až sa hory 
zelenali. Lenže princezná statočne odolávala a aj na 
tie najvtipnejšie klamstvá nepovedala nič iné, iba že to 
všetko môže byť pravda.

Nakoniec k nej prišiel aj akýsi prostý človek a začal 
klamať takto:

- Milá princezná, raz som sial konope a jedna mi 
vyrástla až po oblohu. Vyšplhal som sa po nej celkom 
hore a začal som sa tam prechádzať.

- Je to celkom možné. Môže to byť pravda, - prikývla 
princezná.

Ale on pokračoval ďalej:
- Široko-ďaleko nebolo nič, len v jednom kúte kôpka 

pšeničných otrúb. Uplietol som si z nich povraz a spustil 
som sa po ňom dolu. Zrazu – už takmer nad zemou 
– vidím, že mi povraz nestačí, a tak mi neostalo nič iné, 

ako zoskočiť. 
A  keď  som 
zoskočil, za-
p a d o l  s o m 
sa až po krk 
do zeme. Šiel 
som domov 
po  mo tyku 
a šťastne som 
sa vykopal.

A princezná 
zasa len:

- To všetko 
môže byť pravda.

- A ešte, - vraví on ďalej, - keď som 
prechádzal po tej oblohe, váš pán otec 
tam pásol ovce.

- Môj otec? Kráľ že pásol ovce?! To predsa 
nemôže byť pravda! – skočila mu princezná 
do reči. Bola veľmi rozhorčená, ale potom si 
už musela tohto jednoduchého človeka vziať 
za muža.

(Moravská ľudová rozprávka)
/Zornička 6/1995/ 

Slimák, slimák, sme tu sami,
neboj sa ma, ukáž sa mi!
Smelo vynes svoje tielko 
aj s domčekom na stebielko!

2. Vezmú mi klobúčik s perami 
i šubu vlnenú s šnúrami.
Anička, dušička, nekašli, aby ma 
pri tebe nenašli.

3. Anička, dušička, kašľala, keď 
som ku nej prišiel, plakala. 
Anička, dušička, len neplač, že 
som k tebe prišiel, len prepáč.

ANIČKA, DUŠIČKA, NEKAŠLI

A keď budeš celkom hore,
spoznáš, čo sa robí v hore.
Utekaj, bež! Čo sa smeješ?
Nehovor, že bežať nevieš!

Pozri na mňa! V jase slnka
skáčem, behám ako srnka.
To je také ľahké, hravé –
naučím ťa behať v tráve.

Pobežíme opreteky
do zákruty modrej rieky.
Tam sa okúpeme v rose
rožky ty, ja nôžky bosé.

PAVOL ŠTEFANIK

SLIMÁK, SLIMÁK

30
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Milí mladí priatelia, v tomto čísle je Vašou úlohou prejsť s každým chrobáčikom cestičku na jeho 
obľúbený kvietok. Dozviete sa tak, ktorému chrobáčikovi sa aký kvietok páči. Z posledných prác sme 
vyžrebovali: Aničku Kurnátovú z Novej Belej a Ameliu Silanovú z Jurgova.

ÚLOHA 
PRE VÁS

HÁDANKYHÁDANKY
Poznám takú paničku:
Má červenú sukničku
a v sebe pšeničku.
Čo je to?
(akpíŠ)

Kto ti dáva
na jar potešenie,
v lete ochladenie,
na jeseň pochúťku,
v zime teplo v kútku?
(morts ýncovO)

Sedí pani v chládku
v červenom kabátku,
vlasy sú jej na slnci
a ona je v chládku.
Čo je to?
(avkrM)

Stojí, stojí dom,
plno detí v ňom,
nikde okna, nikde dverí,
ako vyjdú von?
Čo je to?
(acivokaM)
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Youri Djorkaeff sa narodil v Lione. 
Syn slávneho francúzskeho hráča Jeana 
Djorkaeffa začal kariéru v druholigových 
Grenoble v 16. rokoch. Po piatich rokoch 
sa presťahoval a pokračoval vo futbale 
v Strasburgu. Neskôr prišiel do klubu v 
Monaku, kde v roku 1991 s „kniežatami“ 
získal prvý krát v živote svoju prvú veľkú 
trofej - Francúzsky pohár. V tomto klube 
dal 65 gólov v 177 zápasoch, čo mu 
vynieslo ponuku od Paríž Saint Germain. 
Neskôr pôsobil v dresoch Interu Miláno, 
Kaiserslauternu, Boltonu Wanderers a 
pred svojím odchodom do zámoria krátko 
aj v Blackburne Rovers. 

Jeho najväčší športový úspech 
prišiel v roku 1998 na parížskom Stade 
de France. Spolu so Zidanem vytvoril 
v francúzskej reprezentácii obávaný 
dvojzáprah. Práve po jeho rohovom kope 
strelil Zidane svoj druhý gól vo fi nále MS 
1998 proti Brazílii. Istotne to Francúzom 
pomohlo na ceste k titulu majstrov sve-
ta a tento sen sa stal aj skutočnosťou. 
S reprezentáciou Francúzska získal aj 

RÓBERT 
OPATOVSKÝ

Róbert Opatovský sa narodil 25.12. 
1971 v Trnave, kde chodil aj na základ-
nú. V roku 1986 urobil talentové skúšky 
na Konzervatórium v Bratislave, odbor 
klasická gitara. Študoval u pedagóga, 
koncertného majstra Jozefa Zsapku. 
Po ukončení školy sa začal venovať 
spevu, navštevoval súkromné hodiny 
u jazzovej speváčky Adriany Barto-
šovej. V roku 1993 urobil konkurz do 
Vojenského umeleckého súboru, kde 
strávil 1 rok v rámci povinnej vojenskej 
služby a spieval v Big Bande VUS. 
Neskôr pôsobil niekoľko rokov v rôz-
nych hudobných formáciách, spieval 
v zahraničí a zdokonaľoval sa v speve. 
Od roku 1996 začína aktívne tvoriť 
a na svet prichádzajú prvé piesne ako 
Heartbreaker, It doest‘nt matter....

DJORKAEFFDJORKAEFF  
skončil svoju kariéruskončil svoju kariéru

európsky titul, s Parížom St. Germain 
Pohár víťazov pohárov – 1996 a s Inte-
rom Miláno Pohár UEFA.

Poslednou zastávkou 38-ročného 
Francúza s arménskymi koreňmi sa 
stal americký New York Red Bulls. New 
Yorku bol jeho deviatym pôsobiskom a 

v každom - okrem Blackburnu, kde hral 
len tri zápasy - vyoral hlbokú brázdu. 
Djorkaeff stal sa prvým Francúzom v 
histórii americkej ligy MLS. Svoju kariéru 
ukončil po prehre vo vyraďovacej časti 
Major League Soccer proti D.C. Uni-
ted. Keď 14. októbra 2006 nastupovali 
futbalisti amerického klubu New York 
Red Bulls na posledný zápas základnej 
časti, vedeli, že pre ich kapitána Youriho 
Djorkaeffa to môže byť posledný duel 
v kariére. Zápas proti Kansasu mohol 
byť jeho posledným. Prišla naň celá 
rodina, okrem rodičov i obaja bratia, a 
chystali sa veľké oslavy. Vďaka hetriku 
Amanda Guevaru však dosiahol New 
York potrebné víťazstvo a prebojoval 
sa do play-off. V 1. kole však nestačil 
tím rodáka z Lyonu na Washington a 
vagón s Djorkaeffovou kariérou prišiel 
do konečnej stanice. Ako sám hovorí, 
v New Yorku minimálne do budúceho 
leta zostane, kvôli školopovinným 
deťom. Do Francúzska sa vráti 15. 
novembra, keď bude s majstrami sveta 
1998 svedkom prípravného zápasu 
Francúzsko - Grécko. Pred ním bude 
slávnostný ceremoniál pre všetkých 23 
futbalistov a trénera Aime Jacqueta. Zo 
zlatej generácie však hráva už len šesť 
futbalistov. (ms)

V r. 1997 sa zoznámil s producentom 
Danielom Hádlom a v spolupráci s ním vy-
dáva svoje prvé dva albumy. Prvá album 
vychádza v ešte v roku 1997 s názvom 
Róbert Opatovský. O rok neskôr, v tej 
istej produkcii, vychádza album Nebol 
som zlý. Po tomto album slovenský spe-
vák a umelec mení svojho producenta 
a podpisuje zmluvu s vydavateľstvom 
Universal Music. V roku 2000 vychádza už 
v poradí 3. album Pravá tvár. Jeden s jeho 
hitov Spomínam sa dostal aj na výberové 
CD slovenských interpretov za rok 2000 
Koniec dobrý, všetko dobré II. 

Potom nastala v jeho tvorbe trojročná 
odmlka. Neznamená to však, že sa Ró-
bert hudbe nevenuje. V priebehu rokov 
2002-2003 žije striedavo v Japonsku a na 
Slovensku. Počas pôsobenia v Japonsku 
vznikol materiál na v poradí 4.album, 
ktorý vyšiel v septembri 2003, s názvom 
Prílev energie. V marci 2005 vyšiel 5. 
album s názvom V tom zvláštnom sne. 
Tento rok uzrel svetlo sveta najnovší al-

bum v poradí 6. s názvom Swing & Latin. 
O tomto albume niekto povedal, že vďa-
ka nemu si Robo Opatovský splnil svoj 
sen a nahral svoj ,sinatrovský“ album. 
Okrem swingových a latino štandardov 
tu nájdete swinglatino verzie jeho vlast-
ných ale aj iných slovenských megahitov. 
Robo Opatovský, aj keď trošku okľukou, 
sa vrátil k štýlu hudby, s ktorým kedysi 
začínal. (ms)
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S
ladkosti máme všetci radi a aj 
keď ich nezvykneme odporúčať, 
predsa len je zaujímavé vydať sa 

po ich stopách a zistiť, odkiaľ sa vlastne 
vzali a z čoho sa vyrábajú.

Cukríky
Cukríky boli známe už v čase pred 

naším letopočtom – pravda, nie takých 
tvarov a toľkých druhov, aké poznáme 
dnes. Najstarší bol cukrový hrášok „dra-
gati“, nazvaný podľa Julia Dragata, pekára 
a cukrára, ktorý bol členom známeho 
starorímskeho rodu Fabiovcov. V roku 177 
pred Kristom po prvý raz vytvoril 
v Ríme cukríky, ktoré sám nazval 
dragati. Výroba bola monopolom 
Fabiovcov, ktorí zaviedli zvyk, že 
pri každej svadbe alebo oslave 
narodenín sa rozdávali dragati 
na znamenie radosti. 

Postupom času sa vymýšľali 
nové a nové cukríky rôznych 
tvarov. Napríklad pastilky sú vynálezom 
neznámeho talianskeho  cukrára. Meno 
získali podľa Florenťana Pastillu, ktorý ich 
rozširil najmä vo Francúzsku. Keď sa totiž 
Mária Medicejská vydala za francúzskeho 
kráľa Henricha IV., sprevádzal Pastilla svo-
ju mecenášku na francúzsky  dvor, kde sa 
jeho cukríky dočkali veľkej obľuby.

Pražené mandle majú francúzsky pô-
vod. Bol to maršál Duplesis – Pralin, ktorý 
prikázal v tom čase neznámemu cukrárovi 
Lassagneovi, vynálezcovi mnohých chut-
ných lahôdok, aby sa pokúsil vymyslieť 
čosi nové. Lassagne nelenil, hľadal, skú-
šal, až kým nevymyslel recept na pražené 
mandle, ktoré nazval na počesť labužníka 
maršála – pralinkami. Od čias týchto pr-
vých praliniek vznikli celkom nové druhy, 
ktoré poznáme aj dnes.    

Prvú továreň na výrobu cukru postavili 
Arabi na ostrove Kréta okolo roku 1000 
nášho letopočtu. Cukrová trstina je ráko-
sovitá rastlina podobná bambusu, ktorá 
má pôvod na území Indie. V roku 1774 bol 
objavený ďalší zdroj cukru – cukrová repa. 
Cukrová repa nie je náročná na podnebie, 
preto sa výroba cukru z tejto rastliny hneď 
zvýšila. Trstinový cukor je však zdravší ako 
cukor repný. Obsahuje viac jednoduchých 
ovocných cukrov – glukózy a fruktózy. 

Z DEJÍN Z DEJÍN 

SLADKOSTÍSLADKOSTÍ

V súčasnosti sa používa cukor trstinový 
aj repný – a to surový, rafi novaný, hnedý 
a rôzne ochutený. Nerafi novaný cukor 
má pôvodnú hnedú farbu, rafináciou 
(chemickým spracovaním) sa odstraňuje 
melasa, ktorá hnedú farbu spôsobuje. 
Hnedý cukor má výraznú chuť a arómu, 
je šetrnejší k hladine cukru v krvi a naviac 
obsahuje draslík, sodík, vápnik, horčík a 
množstvo aminokyselín.

Čokoláda -  
je jedna z najpopulárnejších sladkostí 

na svete. Slovo čokoláda má pôvod v 

jazyku Nahuatlov, pôvodných obyvateľov 
stredného Mexika. Výrobu čokolády vy-
našiel Talian Carletti v roku 1606. A prvé 
tabuľky čokolády boli vyrobené anglickou 
fi rmou Fry´s z Bristolu až okolo roku 
1847.  

Čokoláda je vyrábaná zo zrniek tro-
pického kakaového stromu Theobroma 
cacao. Výsledný produkt je známy ako 
„čokoláda“ (intenzívne ochutená horká 
potravina). Tento produkt je v mnohých 
krajinách známy ako kakao. V americ-
kom čokoládovom priemysle je kakao 

definované ako sušina kakaových zŕn, 
kakaové maslo je defi nované ako tukový 
komponent, a čokoláda je kombináciou 
sušiny a tuku. Tá je obvykle osladená 
cukrom a inými prísadami a spracovaná 
do čokoládových tabuliek (jadro ktorých 
je tiež označované ako čokoláda), alebo 
do nápoja (zvaného kakao alebo horká čo-
koláda). Pri výrobe čokolády sa využívajú 
hlavne tri typy zŕn. Najviac cenené, vzácne 
a najdrahšie sú zrná Criollo, pochádzajúce 
z bývalých Mayských oblastí (Mexiko a 
stredná Amerika). Iba 10% z čokolády sa 
vyrába zo zŕn Criollo, ktoré sú menej hor-

ké a viacej aromatické oproti 
iným zrnám. 80% čokolády sa 
vyrába z kakaových zŕn druhu 
Forastero. Stromy Forastero sú 
omnoho robustnejšie oproti 
stromom Criollo, čo sa pre-
javí na cene kakaových zŕn. 
Trinitario, hybrid zŕn Criollo a 
Forastero, sa používa vo zvyš-

ných 10% čokolády. Keď nie je čokoláda 
upravená do tvaru tabuliek alebo iných 
geometrických tvarov, často sa z nej for-
mujú tvary fi gúriek (zvyčajne ľudí alebo 
zvierat) napr. zajaca alebo vajíčka ako 
Veľkonočná čokoláda, prípadne iné tvary 
na Vianoce, Sv. Mikuláša, prípadne deň Sv. 
Valentína. Čokoládová pusinka je ďalšia 
z obľúbených tvarov. Niekedy je čokoláda 
tvarovaná aj ako ruža. Čokoláda sa často 
využíva ako hlavná zložka alebo prísada v 
potravinách ako je zmrzlina, koláče, keksy, 
buchty a iné dezerty.
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ČO NA OBED

Korenená hovädzina 
s kašou

2 polievkové lyžice zmesového ko-
renia, 4 plátky hovädzieho zadného 
mäsa (po 125 g), 750 g zemiakov, 150 g 
mrazeného hrášku, 2 polievkové lyžice 
chrenovej omáčky, 30 g masla, soľ a čier-
ne korenie, 1 polievkovú lyžicu olivového 
oleja, červenú papriku, petržlenovú vňať 
na ozdobenie.

Plátky mäsa obalíme z oboch strán 
tak, že ho pritláčame. Mäso necháme 
odležať a medzitým  si pripravíme kašu. 
Zemiaky očistíme a necháme variť do-
mäkka 12 až 15 minút, pred koncom va-
renia pridáme hrášok. Scedíme. Pridáme 
chrenovú omáčku, maslo, soľ, koreniny 
a všetko spolu dobre roztlačíme. Kým 
pripravíme mäso, kašu držíme na teplom 
mieste. Na liatinovej panvici ohrejeme 
olej. Pridáme mäso a pri vysokej teplote 
pražíme z každej strany 2 až 3 minúty. 
Kašu rozdelíme na 4 porcie a pekne 
upravíme. Plátky mäsa pokrájame na rezy 
a naukladáme ich na vytvarovanú kašu. 
Ozdobíme kockami červenej papriky 
a stebielkami petržlenovej vňate. 

Tortilla z vlasových 
rezancov

3 rajčiaky, 1 cukina, 200 g šunky, 
4 vajcia, 4 lyžice šľahačkovej smotany, 
1 lyžica bylinkového korenia (tymián, šal-
via, rozmarín, bazalka), soľ, mleté čierne 
korenie, 250 g vlasových rezancov, 2 
lyžice oleja, 30 g masla alebo rastlinného 
tuku, zelená petržlenová vňať.

Rajčiaky, cukinu a šunku nakrájame 
na hrubšie kocky. Vajcia a smotanu roz-
miešame, pridáme bylinkové korenie, soľ 
a mleté čierne korenie. Rezance uvaríme 
podľa návodu na obale v osolenej vode, 
odcedíme ich a krátko opražíme v panvici 
s rozpáleným tukom. Primiešame 2/3 
zeleniny a šunky a prelejeme vaječnou 
smotanou. Necháme v uzavretej panvici 
8-10 minút  stuhnúť, pritom panvicou 
občas potrasieme a okraje oddelíme. 
Tortillu preložíme na misu, posypeme 

zvyškom zeleniny, šunky a posekanou 
zelenou petržlenovou vňaťou.

ZÁKUSKY

Hrušky 
v čokoládovej poleve

5 hrušiek, 3 lyžice cukru, vanilkový 
cukor, strúhaná kôra z 1 ošetreného cit-
róna, poleva: tabuľka čokolády, 4 lyžice 
mlieka.

Hrušku ošúpeme, stopky ponecháme 
a postupne zo strany vrcholca odstráni-
me jaderník. Povaríme dva poháre vody 
s cukrom, vanilkovým cukrom a strúha-
nou citrónovou kôrkou. Hrušky uvaríme 
v sirupe, aby boli mäkké, ale sa nerozpa-
dávali. Vyberieme ich zo sirupu, položíme 
stopkami nahor na taniere a ochladíme. 
Čokoládu vložíme do hrnčeka, vlejeme 
mlieko, hrnček postavíme do väčšieho 
hrnca s horúcou vodou a čokoládu dáme 
rozpustiť. Vychladnutú, ale ešte tekutú čo-
koládu nalejeme na hrušku a odstavíme 
na vychladenie

ŠALÁTY

Slávnostná 
ovocná misa

300 g práškového cukru, 3 polievkové 
lyžice citrónovej šťavy, 1 malý ananás, 
1 malý cukrový melón, 2 pomaranče 
2 väčšie nektárinky alebo marhule, 
2 veľké červené ringloty, 225 g zeleného 
hrozna, 2 kivi

V stredne veľkej nádobe  dáme zo-
vrieť 450 ml vody s cukrom a citrónovou 
šťavou. Povaríme 15 minút, vznikne ľahký 
sirup. Nalejeme do misy, ochladíme, 
potom dobre uzavrieme a misu odložíme 
do chladničky. Medzitým očistíme a na-
krájame ananás na menšie kocky. Obidva 
druhy melónov pokrájame na rezy a ovo-
ciu odstránime semená. Kôru odrežeme 
a dužinu pokrájame na menšie kúsky. 
Ostrým nožom ošúpeme pomaranče, od-
stránime všetky biele blanky a nakrájame 
na malé kocky. Nektárinky alebo marhule 
a ringloty prekrojíme a ovocie pokrájame 
na plátky. Pozdĺžne prekrojíme aj bobule 
hrozna. Kivi ošúpeme, pokrájame na plát-
ky a pridáme na záver. Pripravené ovocie 
poukladáme do veľkej misy a zalejeme 
sirupom. (ms)
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Choroby mające wpływ 
na reprodukcję  bydła 
– ciąg dalszy 

Zaraza rzęsistkowa - weneryczna 
choroba, o zasięgu światowym jest wy-
wołana przez pierwotniaka Trichomonas 
foetus, pasożytującego w narządach 
rodnych. W warunkach naturalnych 
rzęsistek przenosi się z zarażonych 
zwierząt na inne wyłącznie podczas aktu 
krycia. Źródłem zarażenia bywają zwykle 
nielicencjonowane buhaje, zwierzęta 
sprowadzane do stad bez odpowiedniej 
kontroli weterynaryjnej, a także zarażo-
na sperma stosowana do inseminacji.
W stadach gdzie występuje zaraza rzęsist-
kowa najczęstszymi objawami choroby są: 
zaburzenia cyklu płciowego oraz wczesne 
obumieranie płodów z późniejszą ich 
maceracją lub ronieniem. Brak widocz-
nych zmian chorobowych zarażonego 
buhaja powoduje, że podejrzenie zarazy 
rzęsistkowej powoduje dopiero w oparciu 
o obserwacje zaburzeń cyklu płciowego u 
krów. U samic po zacieleniu pojawia się 
zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej 
przedsionka pochwy, następnie szarawy, 
śluzowo-ropny wyciek zawierający rzę-
sistki, co w efekcie prowadzi do guzicz-
kowego zapalenia pochwy. Przy braku 
zacielenia i powtarzaniu rui rzęsistki można 
ponownie stwierdzić w śluzie pochwo-
wym na 2-3 dni przed następnymi rujami.
Krowy zarażone mogą zostać zapłod-
nione, ale zwykle w ciągu 3 miesięcy 
następuje poronienie. Płód ginie i roz-
kłada się w macicy. Często w macicy 
gromadzą się płyny i ropa, zanim zostaną 
usunięte z obumarłym płodem. Zainfeko-
wane krowy przeważnie wytwarzają od-
porność na następujące potem zakażenia.
Rzęsistkowica bydła jest choroba zwalcza-
ną z urzędu. Zarażone buhaje eliminuje się 
z dalszego chowu. Leczenie stosuje się 
tylko wyjątkowo w odniesieniu do bardzo 
wartościowych buhajów. 

Następna choroba, która ma wpływ na 
reprodukcję bydła jest wibrioza (inwazja 
mątwika płodowego). Wibrioza jest swoi-
stą chorobą bakteryjną narządów rodnych 
bydła. Choroba ta o zasięgu światowym 
powoduje w niektórych krajach lub w re-
gionach masową jałowość krów. W Polsce 
wibrioza stanowiła problem w okresie po-
wojennym, obecnie jest znacznie rzadsza.
Chorobę wywołuje mątwik płodowy Cam-
pylobacter foetus. Zarazek jest mało od-
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Kopiowanie płyt
Możesz kopiować kupione przez sie-

bie płyty DVD lub CD na własny użytek, 
np. dla dzieci, które korzystają z odtwa-
rzacza DVD we własnym pokoju lub by 
zrobić zapasową kopię do domowego ar-
chiwum. Możesz też kopie płyt pożyczać 
znajomym. Informacje, które umieszczają 
na płytach producenci o bezwzględnym 
zakazie ich pożyczania i kopiowania, są 
niezgodne z prawem. 

Zwolnienia 
grupowe 

Odprawa należy się wszystkim, którzy 
są zwalniani w ramach zwolnień grupo-
wych. Jej wysokość zależy od stażu pracy 
w fi rmie. Jeśli pracowałeś krócej niż 2 
lata, dostaniesz równowartość jednej 
pensji. Jeśli pracowałeś od 2 do 8 lat, 
otrzymasz dwie pensje, a jeśli dłużej niż  
8 lat – odprawa będzie równowartością 
trzech pensji. Odprawy nie można wy-
płacać w ratach.

Praca za granicą
Możesz uniknąć podwójnego opo-

datkowania, jeśli pracujesz za granicą. 
Musisz tylko na czas pracy wymeldować 
się z domu lub mieszkania w Polsce. Nie 
musisz specjalnie z tego powodu przy-
jeżdżać. Formalności mogą załatwić za 
ciebie krewni lub przyjaciele. Powinieneś 
tylko przesłać im odpowiednie upoważ-
nienie, potwierdzone przez polskiego 
konsula danego kraju. Później o fakcie 
wymeldowania trzeba poinformować 
urząd skarbowy (odpowiedni dla do-
tychczasowego miejsca zameldowania), 
składając tam druk NIP-3.

Tanie przesłanie 
pieniędzy 
za granicę

Najtańszy: przekaz pocztowy. Wysy-
łając 1500 zł, zapłacimy 25 zł, ale czas re-
alizacji w Europie to 8-14 dni. Nie można 
tą droga przesłać pieniędzy do Niemiec, 

W. Brytanii i USA. Nieco droższy: przelew 
z konta bankowego. Banki za wysłanie 
1500 zł chcą 30-100 zł. Do odbiorcy w 
Europie przelew dotrze w ciągu 2-4 dni. 
Najszybciej: sieć Western Union, dostęp-
na m.in. w bankach BPH, Getin i Dominet. 
Pieniądze dotrą do odbiorcy nawet po 30 
minutach, ale koszt usługi to aż 110 zł 
(za 1500 zł).

Warto wiedzieć
Kredyt konsumencki to każdy kredyt 

na wydatki nie związane z działalnością 
fi rmy (poza wydatkami na cele mieszka-
niowe np. remont). By pożyczka mogła 
być uznana za kredyt konsumencki, nie 
może być niższa niż 500 zł i wyższa niż 
80 tys. zł. Musi być też spłacana co naj-
mniej przez trzy miesiące.

Wysokość zasiłku 
chorobowego

To ile pieniędzy dostaniesz podczas 
choroby, zależy od powodu zwolnienia 
i od tego, czy chorujesz w domu, czy w 
szpitalu. Gdy zachorujesz, dostaniesz 80 
proc. pensji (również w przypadku cho-
roby dziecka), za pobyt w szpitalu – 70 
proc. pensji. Są tylko cztery  wyjątki od 
tej zasady. Pełną pensję dostaniesz, gdy 
chorujesz będąc w ciąży lub gdy zwol-
nienie jest spowodowane chorobą zawo-
dową, wypadkiem w pracy lub w drodze 
do niej. Podstawą do wyliczenia zasiłku 
chorobowego jest średnie wynagro-
dzenie z 12 miesięcy poprzedzających 
chorobę. Zasiłek chorobowy możesz 
dostawać maksymalnie przez 182 dni, 
a w przypadku gruźlicy przez 270 dni. 
Jeśli nadal będziesz chorować, możesz 
starać się o świadczenie rehabilitacyjne 
(gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja 
lecznicza rokują odzyskanie zdolności 
do pracy – to stwierdza lekarz ZUS-u) lub 
rentę. Jeżeli dopiero zaczynasz pracę, 
prawo do zasiłku będziesz mieć dopiero 
po 30 dniach od dnia podpisania umowy. 
Jeśli sam opłacasz składki chorobowe, 
dostaniesz zasiłek po upływie 180 dni 
nieprzerwanego ubezpieczenia. (aj) 

porny na warunki środowiskowe. Słońce i 
wysychanie zabijają go po kilu godzinach 
a temperatura 56˚C po 5 minutach. W 
ziemi, słomie i nawozie żyje 20-30 dni, 
w 6˚C ginie szybciej niż w temperaturze 
pokojowej. Jest wrażliwy na zwykłe środki 
odkażające. Głównym źródłem zarazka 
są krowy. Rozprzestrzenianiu choroby 
sprzyja częste krycie lub unasienianie 
krów zakażonych. Innym źródłem zarazka 
mogą być także buhaje, które zakażają 
krowy przy kryciu lub przez nasienie przy 
sztucznym zapłodnieniu. Natomiast bu-
haje zakażają się również przy pobieraniu 
nasienia zakażonym sprzętem. Do naj-
częstszych objawów wibriozy zalicza się: 
nieregularne cykle rui i jałowość. Jałowość 
występuje u 20-50% krów. Ronienia mają 
miejsce w trzech środkowych miesiącach 
ciąży. Po poronieniu krowy nabywają 
odporności, która chroni je przed po-
nownym ronieniem. Innymi objawami tej 
choroby jest niski wskaźnik zapłodnienia.
Zapobieganie i zwalczanie wibriozy polega 
na: sztucznym unasienianiu, okresowym 
badaniu buhajów, stosowaniu przerwy w 
kryciu przez okres 90 dni u zakażonych 
krów po poronieniu, domacicznych wlew-
kach antybiotyków i stosowaniu szczepio-
nek zapobiegawczych.

Choroby gołębi
Zapalenie jajnika. Chorobę tę 

stwierdza się u samic niedostatecznie 
żywionych. Powoduje to spadek nieśno-
ści, a objawia się sinieniem dzioba, pod-
wyższoną temperaturą ciała, wyciekiem 
śluzu ze steku. Nieleczony ptak po kilku 
dniach ginie. Leczenie: pełnowartościo-
we żywienie i podanie antybiotyków.
Anemia. Choroba ta, zwana też niedokrwi-
stością, spowodowana jest opanowaniem 
gołębia przez pasożyty wysysające krew, 
a także schorzeniem wątroby i szpiku 
kostnego - ośrodków tworzenia się czer-
wonych ciałek krwi. Leczenie: przepro-
wadzenie dezynsekcji ptaków w celu 
zniszczenia pasożytów, a następnie poda-
wanie preparatu witaminowo-mineralnego.
Złamania. Schorzenia te dotyczą koń-
czyn, które narażone są na złamania 
wskutek uderzenia gołębia przez pojazd lub 
ataku drapieżnika. Na złamania podatne są 
gołębie w okresie pierzenia się, tzn. w okre-
sie wzrostu zapotrzebowania na wapń. Nie-
kiedy gołębie zaobrączkowane podrywając 
się do lotu zahaczają metalową obrączką 
(rodową) o jakiś wystający przedmiot i ła-
mią kość skoku. Złamane skrzydło lub noga 
wiszą bezwładnie. Oprócz złamań można 
niekiedy obserwować brak palców. Utrata 
palców następuje w wyniku odmrożenia. 
Leczenie złamań: złamaną kończynę albo 
się amputuje, albo nakłada gips. (aj)
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AKO PREŽÍVATE 
SKLAMANIE?

1. Vaše miesto v divadle je obsadené. Vy...
a) ... si sadnete inde. – 3; b) ... trváte na svojom 

mieste a žiadate ho späť – 6; c) ... poprosíte 
uvádzačku o pomoc – 0.

2. Dokázali by ste si predstaviť, že svoje narode-
niny oslávite sama doma?

a) jasné, tak vážne to neberiem – 0; b) iba keby 
som bola chorá – 3; c) nie, to by ma asi naozaj 
zranilo – 6. 

3. Ako dôkladne zvyčajne plánujete svoj ví-
kend?

a) vôbec neplánujem – 0; b) až deň, dva predtým 
a len veľmi zhruba -3; c) veľmi detailne – 6.

4. Váš partner vám zje posledný kúsok koláča. 
Čo si myslíte?

a) to mi vyrazí dych – 6; b) veľmi ma to prekvapí 
– 3; c) neruší ma to – 0.

5. Deti sa hrajú a vyzváňajú pri vašich dverách. 
Hnevá vás to? 

a) závisí od toho, akú mám náladu – 3; b) áno, za 
koho ma majú tie drzé jašterice – 6; c) nemám 
s tým žiadne problémy – 0.

6. Máte problémy s jasným vyjadrovaním vašich 
želaní?

a) záleží na tom, o aké ide a komu ich vyjadrujem 
– 3; b) nemám s tým žiadne problémy – 0; c) 
áno, pridlho chodím okolo horúcej kaše – 6.

7. Jedna dovtedy milá kolegyňa vás ohovára. 
Čo urobíte?

a) tajne jej to odplatím – 6; b) s tou kozou už 
neprehovorím ani slovo – 3; c) otvorene sa 
s ňou o tom porozprávam – 0.

8. Kamarátke ukážete svoje nové šaty, ale jej sa 
až tak nepáčia. Vy...

a) ... ste zo začiatku naozaj urazená – 6; b) ... 
máte nadhľad a usmievate sa – 0; c) ... ste 
nahnevaná a aj to ukážete – 3.

VYHODNOTENIE:
0 až 15 bodov: Zvládnuť a zmieriť sa so skla-
maním pre vás spravidla nie je žiaden problém. 
Osvojili ste si osvedčený princíp, že je lepšie sa 
pozerať vpred, ako pridlho nariekať nad tým, 
čo sa už aj tak nedá zmeniť. Musí to byť naozaj 
silná káva, aby sa vám sklamanie dostalo hlbo-
ko pod kožu. Napríklad, ak sa cítite partnerom 
podvedený/-á alebo opustený/-á.
18 až 33 bodov: Ako dokážete zaobchádzať 
so sklamaním, je veľmi závislé od toho, kto sa 
na ňom podieľal. Ak sú to vám blízke osoby, 
zasiahne vás to výrazne tvrdšie, ako keď vaše 
očakávania sklamú vzdialení známi. Ak však 
existuje na isté správanie dobré vysvetlenie, 
dokážete odpustiť aj blízkym priateľom.
36 až 48 bodov: Sklamania vás dokážu naozaj 
veľmi zasiahnuť, aj keď to vlastne vôbec nechce-
te. Pravdepodobne je to preto, že v zásade vidíte 
v ľuďoch len to dobré. Je to síce láskavý postoj, 
ktorý by mal byť rozšírený viac, ale v skutočnosti 
sa často prejaví ako omyl. 

Naš test

STRELEC (23.11.-21.12.)
Pre strelcov je prvá polovica no-
vembra dobrým časom na zhod-

notenie posledného roka - čo bolo zlé a čo 
dobré. Ak sa ti niečo nepáči, odpovedz si 
na otázku, prečo? Ak si niečo nedokončil, 
mal by si to dokončiť. S novým mesiacom 
prídu nové nádeje a príležitosti.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Chcel by si byť najlepší v tom, 
čo robíš, ale daj si pozor, aby 
ti pochvaly neboli na škodu. 
Občas sa treba aj rozvíjať. 

Niekedy pomôže dobré školenie alebo 
kurz. Ak sa nechceš stratiť v bludisku 
ľudských potrieb a očakávaní, mal by si 
citlivejšie vnímať svoje okolie.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Dávaj si pozor na diskusie, pri 
ktorých by mohli vzniknúť aj 
väčšie nedorozumenia. Veľa 
vecí sa dá povedať aj milým 

spôsobom. V partnerskom vzťahu sa 
budú striedať príjemné a nepríjemné dni. 
Svoju silu by si mal sústrediť na zlepšenie 
vzťahu. Musíš však začať od seba.

RYBY (19.2.-20.3.)
Ak si šikovný, bude tento me-
siac pre teba úspešný. Naskyt-
ne sa ti niekoľko vhodných 
príležitostí, ktoré pozitívne 

ovplyvnia tvoj život. V láske ťa úspech 
neobíde. Ak chceš dosiahnuť viac, skús sa 
osamostatniť alebo zmeniť prácu. Nevys-
kakuj však príliš vysoko a drž sa reálií. 

BARAN (21.3.-20.4.)
Bojuj o seba, ale nevracaj sa 
k strateným veciam. Ak sa cítiš 
byť využívaný, zmeň pravidlá 
hry. Nerob zo seba človeka, 

ktorého sa iní boja. Ak sa ti niečo nepo-
darilo, čo už, život ide ďalej. Pomsta sa 
neopláca, jedine ti môže zaškodiť. Radšej 
sa zastav a porozmýšľaj, čo ďalej.

BÝK (21.4.-20.5.)
Krátke a pochmúrne novem-
brové dni ti môžu zhoršiť 
náladu, a možno akurát sa 
budeš zamýšľať nad svojím 

životom. Uvedomíš si, že základom úspe-
chu je spolupráca s inými. Máš nejaké po-
chybnosti? Vyjasni ich. Ak túžiš po láske, 
nečakaj s ňou na prvé jarné lúče.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Je dosť možné, že sa vrátia 
veci, ktoré si odložil nabok. 
Ak využiješ svoju energiu, 
podarí sa ti ich bez problé-

mov vyriešiť. Pri toľkých povinnostiach 
a nepriaznivom počasí nájdeš chvíľku 
aj pre seba. Ak chceš urobiť na niekom 
dojem, buď jednoducho sebou.

RAK (22.6.-22.7.)
S jesennou hmlou si istotne 
poradíš. Vďaka citlivej intuícii 
si ľahko poradíš z rôznymi 

situáciami, ktoré ti tento mesiac prine-
sie. A možno ti príde na rozum aj niečo 
výnimočné, vhodné na realizáciu. Tvoj 
spoločenský ako aj citový život bude 
veľmi bohatý a plný zábavy. 

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiac si radšej dávaj na 
seba pozor. Hviezdy nie sú k te-

be príliš naklonené. Mal by si začať viac dô-
verovať sebe a nenechávať všetko na osud. 
Utekaj preč od tzv. „geniálnych nápadov“ 
a ak stratíš hlavu kvôli niekomu, nevrhaj sa 
na neho ako na osudovú lásku. 

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac je pre teba ako 
stvorený. Ak máš pred sebou 
nejaké veľké plány, môžeš sa 
smelo na ne vrhnúť. Tvoja in-

teligencia a dôvtip budú ti naporúdzi. Ani 
v láske sa nedáš zahanbiť. Ak sa Ti niečo 
nezdá, nájdi v sebe viac odvahy a smelo 
to prekonaj. Naisto sa ti to podarí. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Po fi nančnej stránke sa ti bude 
dariť. Bolo by však vhodné 
zamyslieť sa nad tým, čo pre 

teba peniaze znamenajú. Čo ti peniaze 
dajú? Zamysli sa nad tým, či chceš svoju 
polovičku k sebe priviazať alebo jej nechať 
voľnosť. Pretože to, čo je prameňom voľ-
nosti, by ťa nemalo obmedzovať.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Aj keď na nebi slniečko ne-
vidíme veľmi často, na tvoj 
život svieti celý čas. Je mož-
né, že budeš musieť niekam 

cestovať, pričom nadviažeš nové vážne 
známosti. Hviezdy sú ti naklonené, takže 
sa môžeš tešiť na milé a romantické ve-
čery strávené so svojím partnerom. (ms)

36
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VOJTECH – veselé, láskavé, šibalské, ale všeobecne dobré 
meno, ktoré si v poslednom čase opäť získalo obľubu. Je to naj-
častejšie tmavý blondín, alebo brunet s hnedými, častejšie však 
s čiernymi očami a jemnými, mäkkými vlasmi. Máva podlhovastú 
a trochu chudú tvár, zato pekný, rovný, aj keď trochu výdatnejší 
nos a spravidla tmavú pleť. Je veľmi driečny, vysoký a má súmernú 
postavu. Najčastejšie sa ponáša na svoju jemnú, citlivú a múdru 
matku, ktorej vďačí za svoju krásu, schopnosti, charakter, tempe-
rament, vzťah k svetu a ľuďom. Od narodenia je vlastne miláčikom 
matky, ktorá syna síce veľmi miluje, ale ako rozumná žena, kladie 
mu aj reálne požiadavky. Je to napokon v jeho prospech.

Vojtech je od malička veľmi živý, bystrý, pohyblivý, vtipný, 
šľachetný a dobrosrdečný, skrátka typ človeka, ktorý sa vie starať 
o slabších. Je súčasne veľmi zdvorilý a šarmantný voči dievčatám 
a ženám, solídny  a pracovitý, dôkladný a rýchly v práci a rozho-
dovaní. Na pracovisku, ale aj v celom okolí je obľúbený ako človek 

povahové veselý, láskavý a usmiaty, ktorý dokáže všetkých 
nakaziť svojou dobrou náladou.

Človek s týmto menom máva spravidla vlohy pre prírodné 
vedy, ale zhumanizované, čo ešte viac potvrdzuje, že je to typ 
ozajstného muža, poctivca a dobráka. Šíri okolo seba radosť, 
pohodu, je priateľský, kamarátsky a dobroprajný. Všeobecne 
možno o ňom povedať slovami istého spisovateľa, že keď sa 
usmieva, nebo sa otvára. Má pochopiteľne množstvo kamarátov 
a priateľov.

V škole sa učí dobre, ale len niekedy študuje na strednej 
a len zriedkavo na vysokej škole. Často pracuje ako údržbár, 
mechanik, stavbár, šofér, niekedy aj ako roľník. Máva však aj 
herecké a parodistické nadanie. Nadriadení a kolegovia si ho 
všeobecne vážia a majú ho radí. Neznáša klebety, žaloby, intrigy, 
rád pomáha iným. Lásku berie veľmi vážne. Obyčajne sa zamiluje 
a žení sa s neveľmi peknou, ale zato s inteligentnou, múdrou 
a dobrou ženou, s ktorou je veľmi šťastný. Majú najčastejšie 
dve a niekedy tri deti, v tom aspoň jedného chlapca, ktorý sa 
ponáša na otca. (aj) 

Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, 
ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie 
do snára, aj keď to pokladá za predsudok 
našich babičiek. Je to predsa zábava. 
A čo, keď sa vám dobrý sen splní? Tak 
teda, keď sa vám snívalo:
* Obruč – čaká ťa nevinná zábava; na 

sud narážať – nadviažeš s kýmsi nové 
spojenie.

* Pivnica, vchádzať do nej – šťastie (vše-
obecne); byť v nej – ťažšia nemoc; 
nemôcť z nej vyjsť – čaká ťa vážne 
rozhodnutie v osobných záležitostiach; 
padnúť do nej zo schodov – stojíš pred 
veľkým tajomstvom.

* Pohár naplnený vodou – dobré zdravie; 
rozbitý – ktosi ťa podvedie; prázdny 
– rozčarovanie; nalievať doň vodu 
– strata priateľa; brúsiť – prídeš na zna-
menitý nápad; štrngať si ním – svadba 
do roka a do dňa.

* Radosť veľkú pociťovať – úspech 
v povolaní.

* Rudu kopať – dozvieš sa tajomstvo; 
veľký kus vidieť – nedostaneš očaká-
vanú pomoc.

* Sekera, vidieť ju – zlo, nešťastie; 
pracovať ňou – dobré pokračovanie 
v podnikaní; drevo ňou rúbať – vnú-
torne rozpoltenie.

* Seno vidieť – dostaneš dobrú správu; le-
žať v ňom – všeobecná spokojnosť. 

* Sito, naberať ním vodu – vedieš már-
notratný život; kupovať – nešťastie 
v manželstve. (aj) 

Starý skúsený majiteľ starožitníctva 
prijíma mládenca, ktorý sa uchádza 
o miesto predavača, a chce si ho vyskúšať. 
Zdvihne zo zeme triesku, položí ju na čer-
venú zamatovú podložku a pýta sa ho:

- Čo je toto?
- No predsa špáradlo cisára Napole-

ona, - odpovie pohotovo mladík.
- Výborne! Zajtra môžete nastúpiť.

* * *
Mladá žena sa prechádza s kočíkom 

po ulici, stretne ju kamarátka a celá uve-
ličená skonštatuje: 

- To je teda krásne bábätko! Akoby 
tvojmu manželovi z oka vypadlo, na-
mojveru!

- Hmm, fakt si to myslíš? To je ale 
dieťa našej susedky z prízemia.

* * *
Policajt sedí vo vani plnej vody 

a nadáva:

Naletela som. Vysvitlo, že môj muž je 
impotent.

- Nevrav. A to ťa ani slovíčkom pred-
tým neupozornil?

- Nuž, splietal čosi o tom, že vlastní 
malú nehnuteľnosť, ale ja som i myslela, 
že hovorí o pozemku.

* * *
- Hrozný život, - vzdychne si pán Ala-

dár. - Žena ma nenávidí, keď som opitý 
a ja ju neznášam, keď som triezvy.

* * *
Keď sa nám narodili deti, tak sme si 

ich so susedom vymenili.
- Čože? Prečo?
- Po zrelej úvahe sme skonštatovali, 

že bude lepšie, keď si každý bude vycho-
vávať to svoje.

* * *
Turista sa pýta ľudožrúta:
- Toto je váš rodinný album?
- Kdeže, to je moja kuchárska kniha.

- Kto to len vymys-
lel? Taká bláznivá kúra. 
Brať trikrát denne desať 
kvapiek v teplej vode…

* * *
Škót dlho študuje 

záznamy svojej ženy 
o výdavkoch, až napo-
kon odhodlane vyhlási:

- Predáme psa. Od 
zajtra štekám sám.

* * *
- Blahoželám, Anič-

ka, počul som, že si sa 
dobre vydala.

- Dobre ako dobre… 
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Modlitebná knižka. Nová katolícka 
modlitebná knižka, ktorá prednedávnom 
vyšla v Poľsku, obsahuje modlitby za-
merané na mladých ľudí. Okrem iného 
je tu i jedna prosba žiadajúca Boha, 
aby zabránil mladým nadávať, keď sa 
opijú. - Pane, ak som v netriezvom stave 
a pod vplyvom ľudí okolo mňa, hovorím 
hlúposti. Daj mi silu stiahnuť tieto slová 
späť. Ochráň ma pred nezmyselným 
chvastaním sa a hrdosťou. Modlitebná 
knižka, ktorú napísal dominikán Woj-
ciech Jędrzejewski, pohnevala poľskú 
cirkevnú komunitu, ako aj národné médiá. 
Jędrzejewski obraňuje svoje dielo a ho-
vorí, že vďaka tejto knižke mladí ľahšie 
nájdu cestu k Bohu. (SITA)

Ženská bitka. Bulharská polícia musela 
zasahovať pri neobvyklom incidente, keď sa 
23 tínedžeriek bilo medzi sebou o šarmant-
ného mladíka. Dievčatá vo veku 15-18 rokov 
použili v boji o nemenovaného mládenca 
boxery, reťaze a pivové krígle. Tínedžerky 
z bulharskej metropoly Sofi a sa už vopred 
dohodli, že budú o chlapca bojovať. Odišli 
zo školy a stretli sa na ihrisku. Niekoľko 
bojovníčok utrpelo menšie poranenia. Súboj 
sa však neskončil dovtedy, kým otec jedného 
zo zranených dievčat neohlásil udalosť na 
polícii. (TASR)

Zvláštna svadba. O tom, že v Indii je 
možné všetko, presvedčil prípad mladého tíne-
džera, ktorý sa oženil s kopcom, aby si udobril 
bohyňu, ktorej je pahorok zasvätený a zrušil 
tak prekliate uvalené na svoju matku. Chla-
pec menom Robin zo západoindického štátu 
Džharkhand sa oženil s kopcom nazvaným po 
bohyni Lakshmi, ktorá je patrónkou hojnosti. 
Podľa denníka Hindustan Times chlapcova 
matka, ktorá pri pokuse o výstup na kopec 
spadla a zranila sa, verila, že je s ňou bohyňa 
nespokojná. Začala sa k nej modliť a po troch 
mesiacoch sa jej bohyňa zjavila vo sne. Ako 
sama hovorí, bohyňa kopca ju požiadala, aby 
za ňu vydala svojho syna. Tento zväzok jej 
pomôže zbaviť sa prekliatia. Preto požiadala 
svojho syna, aby sa s ňou oženil a on s tým sú-

Lov na medveďa. Španielsky kráľ 
Juan Carlos I. si bol nedávno v Rusku 
zapoľovať. Aby to mal ľahšie, Rusi mu 
„podstrčili“ skroteného medveďa, ktorý 
bol navyše pod vplyvom alkoholu. Jeho 
kráľovská výsosť Juan Carlos ho po-
tom skolila jediným výstrelom. Medveď 
menom Mitrofan bol dovtedy atrakciou 

miestnej ozdravovne a na účely insce-
novanej poľovačky ho prepustili. Ešte 
predtým ho však opili zmesou vodky 
a medu. Španielsky panovník navštívil 
Rusko v polovici augusta. Inscenované 
poľovačky pre významné návštevy sú 
na území bývalého Sovietskeho zväzu 
dlhoročnou tradíciou. (TASR)

Pozor na navigačný systém. Nemecký 
motorista poslúchol príkaz Odboč vpravo zo 
svojho navigačného systému a narazil do 
malých toaliet popri ceste, ktoré stáli približne 
30 metrov pred križovatkou, na ktorej mal od-
bočiť. Až príliš poslušný 53-ročný vodič z Fre-
iburgu vybočil z cesty na stavebný pozemok, 

vybehol po schodoch a namieril si to rovno 
do prenosných toaliet. Vodič spôsobil škodu 
vo výške 2000 eur na schodoch, 100 eur na 
svojom aute a pokuta ho vyšla na 35 eur. 
Skoršie tento mesiac iný, 80-ročný vodič tiež 
poslúchol svoj navigačný systém a nevšimol si 
nápis Zavreté pre rekonštrukciu na hamburskej 
diaľnici. Narazil do kopy piesku, ale jemu ani 
jeho pasažierom sa nič nestalo. (TASR)

Uvariť vajcia bez vody? Mladý 
britský vynálezca zistil, ako uvariť per-
fektné vajcia - vynechať pri varení vodu. 
Namiesto nej použil 23-ročný Simon 
Rhymes zariadenie zostavené zo šty-
roch vysokovýkonných 500-wattových 
žiaroviek. Vajcia boli hotové za šesť 
minút. Svoj vynález si dal patentovať a 
v súčasnosti rokuje o masovej produkcii 
zariadenia. (TASR)

Prežila vďaka silikónu… Vďaka silikónovým prsiam, ktoré poslúžili ako vzdušné 
vrecia, prežila 24-ročná žena cestnú nehodu na severe Bulharska. Mladá Bulharka 
ignorovala v centre podunajského mesta Ruse červené signalizačné svetlo a zrazila 
sa na frekventovanej križovatke s iným vozidlom, ktorého vodič utrpel vážne zranenia. 
V dôsledku silnej kolízie vznikli na obidvoch osobných autách značné materiálne ško-
dy, ale nerozvážna šoférka vyviazla z nehody s menšími zraneniami podľa viacerých 
svedkov vďaka svojim umelým prsiam. (TASR)

Vodkovod. Ruskí pohraničníci ozná-
mili, že objavili vyše kilometra dlhé po-
trubie, ktorým tiekla do Lotyšska vodka. 
Pohraničníci v Bucholove informovali, že 
pašeráci zakopali „vodkovod“ takmer dva 
metre pod zem a cez hranicu dodávali do 
Lotyšska domácu vodku, ktorá v pobalt-
skej krajine išla do predaja. Vodkovod 
objavili mestskí zamestnanci, ktorí v ob-
lasti kopali jamy pre sadenice stromov. 
Colníci už dávnejšie mali podozrenie, že 
sa pálenka pašuje cez hranicu, ale nikdy 
nemohli prísť na to, akým spôsobom. Pa-
šeráci by pokračovali vo svojich aktivitách 
možno aj celé desaťročia, ak by mestský 
úrad nenariadil vysadiť v oblasti stromy. 
Polícia teraz vypočúva Bucholovčanov v 
súvislosti s vodkovodom. Ten sa ťahá 
medzi dvoma prenajatými  domami, ktoré 
rozdeľuje rusko-lotyšská hranica. Polícia 
počas razie nenašla v domoch žiadnych 
ľudí. (TASR)

hlasil. Počas tradičného hinduistického obradu 
mal Robin na sebe svadobné šaty a oslavovala 
s ním celá dedina. Okolo 400 dedinčanov 
popolievalo kopec vodou a nakoniec mu Robin 
na vrchol položil veniec. (SITA)
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Slovenský náhrobný kameň v Jurgove. Foto: A. Jendžejčíková
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