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Na obálke: Dievčatá z Vyšných Lápš zo záujmového krúžku slo-
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najmladší účastník súťaže štvorročný Miško Moš z Novej Belej. 

Návrh obálky: E. Koziołová. Foto: A. Jendžejčíková.   

Tohtoročnej súťaže Dňa slovenskej poézie a prózy 

sa zúčastnilo vyše tridsať žiakov zo základných 

škôl a gymnázií. Úroveň recitácií bola veľmi dobrá. 

Reportáž z tohto podujatia prinášame na str. 20-21. 

Na fotografi i čakajúce na svoje vystúpenia žiačky 

z Novej Belej. Foto: A. Jendžejčíková.
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Veľkonočné obdobie je už za nami, no 
vráťme sa ešte spoločne aspoň na krátko 
k Turícam, súčasti tohto obdobia. V kres-
ťanstve sú známe ako svätodušné sviatky, 
či zoslanie Ducha svätého. Je to pohyblivý 
cirkevný sviatok začínajúceho leta, slávený 
sedem týždňov po Veľkej noci. Svoj pôvod 
však Turíce majú hlboko v predkresťanskom 
období, kedy patrili k jedným z najvýznam-
nejších výročných sviatkov. Obsahovali via-
ceré spoločné prvky s antickými slávnosťami 
ruží, tzv. Pascha rosarum, Rosalia. Z toho 
pravdepodobne pochádza aj názov Rusadlá, 
zaužívaný dodnes na východnom Sloven-
sku. Na západnom a väčšej časti stredného 
Slovenska sa požíva názov Turíce, ktorý je 
odvodený od masky Tura, Turoňa. Kedysi 
veľmi dávno boli tieto pôvodné slávnosti 
spojené s hudbou, tancom, spevom, bujarými 
zábavami, hostinami a sprievodmi masiek. 
Na severe Oravy a v Poľsku boli Turíce zná-
me ako Zelené sviatky, v Čechách Letnice.

S Turícami sa spájali i spomienkové 
slávnosti na počesť mŕtvych predkov. Ľu-
dia verili, že po tieto dni mŕtvi vychádzajú 
z hrobov, alebo aspoň počujú to, čo sa v ich 
blízkosti hovorí. Cez turíčny týždeň sa vraj 
vracali duše mŕtvych na zem, kde sa od nich 
očakávala pomoc a ochrana. Niekde tiež 
verili, že okrem návratu mŕtvych vychádzali 
na povrch aj poklady a ukazovali sa mestá, 
ktoré sa kedysi prepadli. Na severe krajiny 
ešte do začiatku 20. stor. dávali slúžiť turíčne 
zádušné sv. omše za tých, čo v dedine zomreli 
od posledných Turíc. Na hroby sa kládli 
zelené vetvičky, vajíčka. 

Základné jadro turíčnych zvykov sa však 
viazalo k vode, zeleni, dobytku a obiliu. Bolo 
to obdobie, v ktorom výsledok roľníkovej 
práce závisel iba od počasia. Veľké suchá 
mohli byť rovnakou pohromou pre úrodu 
ako dlhotrvajúce dažde, a preto jedinou 
možnosťou, ako zdolať neželateľnú  situ-
áciu, bolo prinášanie obiet rôznym nadpri-
rodzeným bytostiam vládnucim prírodným 
živlom. Tak sa usilovali získať si priazeň dé-
monov vôd a prinášaním zelených vetvičiek 
chceli udržať i zeleň pestovaných rastlín.

Na tieto predstavy nadviazalo (ešte v 20. 
stor. na mnohých miestach zachované) čiste-
nie studničiek a prameňov v celom chotári. 
Robilo sa to od začiatku mája tak, aby sa do 
Turíc boli všetky vyčistené. Pravdaže, po jar-
ných záplavách bolo čistenie týchto vodných 

A na Jána, na Janíčka...
zdrojov aj potrebné, no v dávnejších dobách 
malo obradný charakter a navyše bolo 
sankcionované. Ak sa totiž podľa predstáv, 
zachovaných ešte v medzivojnovom období, 
zanedbajú v chotári studničky a pramene, 
bude trpieť nedostatkom vlahy. No človek, 
ktorý do Turíc vyčistil aspoň jednu studničku, 
mal byť svieži, zdravý a ak niekedy trpieval 
bolesťami hlavy, mohol sa ich takýmto spôso-
bom zbaviť. Väčšinou však táto práca patrila 
k povinnostiam mládeneckých družín.

V severnejších oblastiach Slovenska sa 
s termínom Turíc spájal aj prvý výhon oší-
paných na pašu a kým išli cez dedinu, ľudia 
behali pomedzi ne, aby sa im dobytok daril. 
V niektorých oravských dedinách obchádzali 
gazdovia alebo pastieri s horiacimi fakľami 
polia „vypaľovať“ obilie, aby rýchlejšie 
dozrelo.

Omnoho výraznejšiu podobu má oheň 
zapaľovaný a využívaný na Jána (24.6.). 
Súvisí v prvom rade s letným slnovratom 
(21.6.). Od nepamäti bol letný slnovrat – ako 
jedna z najvýznamnejších udalostí roka 
– sprevádzaný obradmi, motivovanými 
kultom Slnka a ohňa. V dňoch okolo 21. 
júna sa pálili vatry, okolo ktorých nielen 
mládež, ale aj ženy a muži spievali, tancovali 
a preskakovali cez ne. Práve týmto ohňom 
a horiacim fakliam pripisovali ľudia veľkú 
silu. Verili, že očisťujú, chránia zdravie a tiež 
zabezpečujú plodnosť. 

Dôležitú zložku obradov však tvorila 
aj voda a to v podobe rosy i tečúcej vody, 
v ktorej sa kúpali, aby privolali dážď, zaistili 
si zdravie, ale využívali ju aj na odhalenie 
blízkej budúcnosti. Avšak v konečnom 
dôsledku sledovali slnovratové obrady 
predovšetkým hospodárske ciele, veď slnko 
rozhodovalo o tom, či zem vydá dostatok 
obživy pre všetkých ľudí.

Vplyvom kresťanstva sa oslavy spojené 
s letným slnovratom presunuli na 24. jún, 
deň určený na pripomínanie si narodenia 
Jána Krstiteľa, patróna krajčírov a pastierov, 
no i kožušníkov, garbiarov, vlnárov, reme-
nárov, hostinských, nožiarov, brusičov, spe-
vákov a odsúdených na smrť. Slnovratové 
zvyky sa tak vžili ako svätojánske, či jánske 
zvyky, ohne sa nazývali Vajano alebo Sobot-
ky, Sobutky (východné Slovensko).

Večer pred Jánom sa zapaľovali na 
kopcoch za dedinou svätojánske ohne, pri 
ktorých sa stretala najmä mládež, no i starší 

dospelí. Preskakovanie, ktoré neskôr nado-
budlo charakter dokazovania šikovnosti, 
malo pôvodne spomínanú rituálno-očistnú 
funkciu. Jej zdôraznením boli tiež vence 
z rôznych rastlín, ktoré si dievčatá vili a kládli 
na hlavu.

Oheň sa využíval i v súvislosti s pros-
peritou pestovania kultúrnych rastlín. V 
okolí Nitry si zvykli gazdovia založiť oheň 
v blízkosti poľa, s horiacimi polenami obchá-
dzali roľu a nakoniec ich zahrabali medzi 
obilie, aby ho nenapadla sneť. Na Orave 
dávali do polí uhlíky zo svätojánskej vatry, 
v Gemeri zas popol. Tam, kde pálili na Jána 
staré opotrebované metly, rozobrali na druhý 
deň zvyšky, čo nezhoreli a prúty zapichli do 
kapusty, aby ju húsenice nenapadli.

24. jún považovali za svoj stavovský svia-
tok pastieri. Okrem pálenia veľkých vatier 
ho oslavovali na salašoch, hostili sa barani-
nou, často varenou v žinčici či bravčovinou 
z vlastného chovu. Valasi sa spolu zabavili, 
zaspievali, vypili si pálenky i zatancovali.

Verilo sa, že všetky rastliny, ktoré na 
Jána kvitnú, majú liečivý alebo čarodejný 
účinok, ba dokonca, že pred východom slnka 
ohlasujú ľudskou rečou, ktorá rastlinka akú 
chorobu lieči. Fantázia opriadla čarovnou 
mocou najmä papradie. Ľudia verili, že 
kvitne iba o polnoci z 23. na 24. júna. No a na 
tom mieste, kde kvitne, by mal byť zakopa-
ný poklad. Iní si zas mysleli, že kto má pri 
sebe takýto kvet, vie o všetkých pokladoch 
ukrytých pod zemou a môže ich vykopať, 
alebo sa mu zem sama otvorí a vydá ukryté 
bohatstvo. Kvet papradia vo všeobecnosti 
v ľudovej viere prináša šťastie, úspech alebo 
robí človeka neviditeľným.

Svätojánsku noc pretkávali i predstavy 
spojené so stretávaním sa stríg na kríž-
nych cestách, kde sa oni zabávajú, nahé 
tancujú, snujú a realizujú svoje skazonosné 
zámery. Preto bolo dôležité ochrániť pred ich 
pôsobením dobytok, ale i svoje príbytky. Po-
užívali na to cesnak, chlieb a soľ, ktoré dávali 
hospodárskym zvieratám, no dbali i na to, 
aby sa cudzí človek nedotkol retiazky alebo 
povrazu, na ktorom vodievali kravy, aby nič 
nedali z domu a už v predvečer Jána nedo-
volili žiadnej žene z iného domu priblížiť 
sa k maštaliam, aby ak je striga, neodobrala 
svojimi čarami kravám mlieko.

Na Jána sa nesadilo, neokopávalo, ani 
inak sa nemala rušiť zem. Ľudia si v tento 
deň nepožičiavali oheň a ak by bola niekto-
rá žena prala, privolala by na celý chotár 
búrku.

Sprac. SOŇA ŠTANGOVÁ
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Po skončení druhej svetovej vojny boli 
si obyvatelia Fridmana istí, že ich osud 
sa vráti ku každodenným povinnostiam, 
ktoré si budú pokojne vykonávať. No 
po vojne sa ich sny nenaplnili, lebo pri-
hraničné obce prepadali bandy a mnohí 
krajania utrpeli veľa krívd aj z rúk vte-
dajších bezpečnostných orgánov, ktoré 
sliedili po obciach. Viacerí, aby predišli 
tomuto prenasledovaniu, potajomky 
opustili rodisko a odišli na Slovensko. 
Tí, čo ostali, sa začali organizovať. 
Schádzali sa tajne a radili sa. Uvažovali 
o založení organizácie, ktorá by hájila 
ich záujmy pred orgánmi štátnej moci. 
Vďaka týmto snahám v rokoch 1946-48 
vzniká v každej obci miestna skupina 
a celá organizácia pomenovaná Spolok 
Čechov a Slovákov. 

Podobne to bolo aj s Fridmanom, kde 
sa miestna skupina začína organizovať 
v apríli 1947. Medzi aktívnych krajanov, 
ktorí sa podieľali na jej tvorbe, patrili: 
Michal Bednár, Jakub Bednár, Pavol 
Prelich, Valent Tazik, Ján Pavlík, Vojtech 
Žolondek, Vojtech Dvorský, Andrej Or-
ganiščák a ďalší. Práve vďaka nim bola 
v obci  v roku 1948 založená slovenská 
základná škola, do ktorej rodičia zapísali 
väčšinu detí. Nachádzala sa v priestoroch 
tzv. kasárne, čiže v niekdajšom notár-
skom úrade, kým poľská v priestoroch 
materskej školy vedľa kostola. V sloven-
skej škole pôsobili učitelia zo Slovenska 
o. i. Ivan Cikaj-Kováč, Margita Jižová, 
K. Kramár. – Slovenskí učitelia boli ubyto-
vaní v mojom rodnom dome, - podotýka 
Margita Plevová. – Cítili sa u nás ako 
doma, lebo môj nevlastný otec pochá-
dzal z Matiašoviec a rozprával sa s nimi 
čistou slovenčinou, čo sa im veľmi páčilo. 
Učitelia sa starali o žiakov nielen počas 
vyučovania, ale viedli aj záujmové krúžky. 
Jedným z nich bolo ochotnícke divadlo, 
ktorému sa venovali takmer všetci žiaci. 
Považovali to za vyznamenanie, keď moh-
li pred rodinou a ostatnými obyvateľmi 
obce predvádzať slovenské veselohry. 
Premiéry divadelných hier hromadili 
veľký počet divákov a samotné hry hrá-
vali niekoľkokrát. Fridmanské ochotnícke 
divadlo dosahovalo veľa úspechov a bolo 
na pomerne dobrej úrovni. 

Asi v polovici šesťdesiatich rokov 
v dôsledku zmien museli slovenskí učite-
lia odísť z Fridmana, čím sa vyučovanie 

Z našich začiatkov...

VO FRIDMANE

slovenčiny obmedzilo a stalo sa len ne-
povinným predmetom. Pritom, aby žiak 
mohol navštevovať vyučovanie, musel sa 
zvlášť prihlasovať a potvrdiť to písomne. 
Takto sa postupne znižoval počet žiakov 
učiacich sa slovenčinu, až vyučovanie na-
pokon zaniklo. V súčasnosti sa už dlhšie 
časové obdobie slovenčina vo Fridmane 
nevyučuje. Podobne to bolo aj so slovens-
kými sv. omšami. Ako povedal František 
Pleva, terajší predseda MS, vďaka pomo-
ci bývalého konzula ČSR v Katoviciach 
Mateja Andráša jeden z bývalých farárov 
J. Długopolski súhlasil, aby sa v kostole 
spievalo po slovensky. Isté obdobie 
počas sv. omše boli striedavé slovenské 
a poľské spevy, ale dodnes sa to už, 
žiaľ, nezachovalo. Ako spomína Margita 
Plevová, slovenský spev v kostole viedla 
Genovéva Michalcová (rod. Prelichová) 
a za to, že chválila Boha v slovenskom 
jazyku, mala viackrát problémy a do-
stávala sa do väzenia, ktoré v tom čase 
bolo v kaštieli. Neskôr slovenské spevy 
a modlitby viedla 
Alžbeta Iglárová. Je 
to ešte dnes rezká 
deväťdesiatnička 
a ako hovorí, svoj 
pôvod nikdy ne-
zaprela a nebála sa 
na verejnosti hlásiť 
k slovenskému pô-
vodu.        

Prvým predse-
dom fridmanskej 
MS sa stal v roku 
1947 Vojtech Žo-
londek, tajomníkom 
Michal Bednár a po-
kladníkom Jakub 

Bednár.  Po nich paličku prejali Andrej 
Organiščák (predseda), Jozef Markovič 
(tajomník), Pavol Prelich (pokladník). 
V rokoch 1968-83 na čele MS vo Fridmane 
stali: Karol Prelich (predseda), František 
Hlavač (tajomník) a František Pleva (po-
kladník). Zasa v roku 1983 sa predsedom 
stal Ján Rusnačík, tajomníkom František 
Pleva a pokladníkom Emil Kutarňa. Teraj-
ším predsedom MS vo Fridmane je Fran-
tišek Pleva, ktorý do tejto funkcie nastúpil 
v roku 1988. Spolu s ním bol zvolený za 
pokladníka Pavol Hlavač a tajomníkom 
sa stal Ján Paciga, ktorý pred pár rokmi 
odišiel do zámoria a na jeho miesto zvolili 
Františka Šveca a pokladníkom od roku 
2002 je Ján Markovič.  

- Dôležitým momentom v dejinách 
spolkovej činnosti, a tým aj našej miest-
nej skupiny, bol prvý zjazd, – hovorí Ján 
Brinčka, - ktorý sa uskutočnil 9. marca 
1957 v Krakove. Naň boli za delegátov 
z Fridmana zvolení: Andrej Organiščák, 
Štefan Richtárik, Štefan Gančar, Jakub 

Aktív MS SSP vo Fridmane: manželia Plevovci a F. Švec

Fridmanské deti na Fašiangoch v Krempachoch
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Prázdniny sa blížia neuveriteľne rýchlo, 
preto Vám ponúkame základné informácie 
o letnom tábore na Slovensku. Tento 
rok bude tábor v rekreačnom strediska 
Bonums v Belušských Slatinách, kde 
bude k dispozícii celý areál - tri ihriská, 
jedáleň, spoločenská miestnosť, posilovňa 
a bazén. Ako sa už stalo pravidlom, orga-
nizované sú tri turnusy:

- 1. turnus je od 15.7. do 28.7.2007
- 2. turnus je od 28.7. do 10.8.2007
- 3. turnus je od 10.8. do 23.8.2007 

(POZOR! Tento turnus je pre deti od 13 
do 17 rokov – to znamená, že do tábora 
sa môžu prihlásiť aj žiaci 1. ročníka stred-
ných škôl).

Ak sa chce nejaké dieťa prihlásiť do 
tábora, musia byť o tom informovaní ro-
dičia. Deti sa do tábora nemôžu zapísať 
bez ich súhlasu, pretože v takom prípade 
je prihláška neplatná! 

Do konca školského roka sa môžete 
prihlasovať u svojich učiteľov slovenčiny 
a v prípade, keby ste sa pre tábor rozhodli 
až cez prázdniny a nemáte možnosť nahlá-
siť to svojmu učiteľovi, môžete sa prihlásiť 
priamo na Ústrednom výbore Spolku v Kra-
kove (tel.: 012/634-11-27; 012/632-66-04).

Cena tábora v roku 2007 za účastníka 
je 760 zl, z čoho rodičia zaplatia za jed-

no dieťa len 130 zl + poistenie. Pokiaľ 
z jednej rodiny pôjde do tábora viac ako 
jedno dieťa, za druhé rodičia zaplatia 100 
zl + poistenie a za tretie a ďalšie dieťa 70 
zl + poistenie. A pri tom vôbec nezáleží 
na tom, či všetci súrodenci idú na jeden 
turnus alebo na rôzne. 

A kto sa bude tento rok o vás starať? 
Predbežná zostava vedúcich prvého 
turnusu je nasledovná: na čele je Duďo 
(tak ako vždy), ako zdravotník sa vám 
predstaví Renátka, no a zvyšok osaden-
stva by mali tvoriť: Janka, Mary, Romča, 
Simo, Jelka, Bojka, Kubko, Majo a lektor 
– Patrick. V druhom turnuse taktovku 
bude držať Miňo, ako zdravotník sa vráti 
Miloško, no a zvyšok skupiny by mali tvo-
riť títo vedúci: Béďa, Mareček, Mišo, Aďa, 
Saška, Borka, Zuzka a Maťa Hu. Hlavou 
tretieho turnusu bude Kubko, rany vám 
bude opatrovať zdravotníčka Renátka, 
kým o zábavu sa postarajú šarmantné 
sestry Marínka a Peťka, Mary, Maťa Hu, 
Wnučky, Bojka, lektor Lorenzo, Zuzka a 
Aďko. Viac informácií môžete získať na 
www.artus.sk

Každé dieťa, ktoré sa prihlási do tábo-
ra, dostane podrobné informácie o tábore 
na začiatku prázdnin poštou. (ms)

HURÁ, IDEME DO TÁBORA!

Pohľad na rekreačný areál Bonums v Belušských Slatinách

Bednár, Filip Prelich a Ján Brinčka. Po-
čas kultúrneho programu sa na zjazde 
predstavila aj výborná fridmanská sólistka 
Margita Richtáriková. Uplynulo veľa rokov 
od tohto dátumu, ale základné uznesenia 
vtedy prijaté vytýčili smer krajanskej čin-
nosti a sú základom dodnes. Samozrejme, 
isté veci treba prispôsobovať dobe aj 
podmienkam, čo sa aj robí. Mojím želaním 
je, aby sa myšlienka našich otcov rozvíjala 
ešte dlho po nás.       

Od roku 1967 mali fridmanskí kraja-
nia klubovňu, ktorej sídlo bolo u Karola 
Prelicha. Potom sa presťahovala do 
Organiščáka a napokon do rodičovské-
ho domu J. Rusnačíka. Bol to priestor, 
kde sa krajania schádzali po večeroch, 
rozprávali sa, počúvali rozhlas, pozerali 
televíziu. Zároveň si tam organizovali 
schôdze. V roku 1996 bola klubovňa za-
tvorená a celé jej vybavenie presunuté do 
Lapšanky. Viacerí krajania boli aj členmi 
miestnej dychovky.

Od troch rokov organizuje miestna 
skupina oblátkové stretnutie pre svojich 
krajanov. Túto aktivitu všetci krajania 
z Fridmana uvítali s radosťou. Je to pre 
nich možnosť spoločne sa stretnúť, po-
besedovať si a zaspievať slovenské pes-
ničky. Iniciátorom tejto myšlienky je terajší 
pokladník Ján Markovič, ktorý chce, aby 
sa aspoň takto miestna skupina zviditeľ-
nila. Ako povedal, v posledných rokoch 
mnohí krajania vycestovali za prácou do 
zámoria a mladí ľudia stále odchádzajú 
za lepšou budúcnosťou do zahraničia. 
Treba nájsť spôsob, ako zaujať mladé 
pokolenie, aby chcelo prejať dedovizeň 
otcov a udržať kontinuitu na krajanskom 
poli. Či sa to podarí? Závisí len od nás.   

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ  

Pokladník MS SSP vo Fridmane 

J. Markovič
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    PROTISLOVENSKÝ  

Dňa 24. januára 1946 sa dostavila do obce Tribš asi 
tridsaťčlenná tlupa banditov, ktorí sa prezentovali ako 
poľskí dôstojníci, členovia Obrony Krajowej – známej 

svojimi krvavými útokmi proti členom PPR. Napadli mlyn Pavla 
Bizuba, ktorého na mieste zastrelili a jeho syna Jakuba postrelili. 
Potom vyrabovali všetok jeho majetok. Celá akcia bola doplne-
ná rasovými vyhrážkami: Počkajte, vy Spišiaci, my Vám dáme 
Slovaciu... My Vás naučíme rozumu, že viac nebudete myslieť 
o Slovensku...1 Tomuto incidentu sa prizeralo viacero mužov 
i žien, ktorí čakali na pomleté obilie, pričom niektorí z nich boli 
tiež postrelení.2 Túto udalosť si Ogień zaznamenal aj vo svojom 
denníku.3 Vo februári a marci boli vyrabovaní slovenskí obyva-
telia Nižných Lápš, Kacvína a Jurgova.4

Jeden z najtragickejších prepadov sa uskutočnil 15. apríla 1946, 
kedy prišiel vo večerných hodinách do obce Nová Belá oddiel poľ-
ského vojska v sile asi sedemdesiat mužov. Časť z nich obstúpila 
obec a podľa vopred pripraveného zoznamu začali robiť domové 
prehliadky. Za tento večer úplne vyrabovali päť slovenských 
usadlostí a odviedli so sebou štyroch otcov rodín – Jána Ščureka, 
Jozefa Chalúpku, Jána Kraka a Jána Lapšanského. Ďalším dvom 
Slovákom – Františkovi Brodovskému a Dominikovi Kaľatovi sa 
podarilo utiecť do Československa, pričom prvý zanechal doma 
ženu s piatimi a druhý so štyrmi deťmi.5 O osude štyroch odvleče-
ných Slovákov sa nevedelo nič. Až v máji 1947 (po amnestii) jeden 
z členov Ogniovej bandy bol ochotný sprostredkovane za úplatok 
ukázať miesto, kde boli pochovaní.6 V máji 1946 Kuraś niekoľko-
krát prepadol obce Krempachy a Fridman, kde skonfi škoval kone 
a dobytok.7 Dňa 28. mája 1946 o jedenástej hodine v noci došlo 
do Fridmanu asi sto v poľských uniformách oblečených mužov, 
ktorí obsadili obec a úplne vydrancovali dvoch tamojších Slová-
kov – Jozefa Brinčku a Andreja Organiščáka. Zobrali im všetko 

1 ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš 
a Zamagurie, Zovrubný prehľad pohanenia a rabovania obča-
nov – Slovákov severného Spiša z 12. apríla 1946; ŠAL Po-
prad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva Veliteľstvu de-
siatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie z 9. februára 1946, 
66/1945 prez.

2 Prepis výpovede Dominika Bizáka, obyvateľa Tribša, z 25. 
januára 1945. MATUSCHAK, I.: The Abandoned Ones. In: Jed-
nota. Wednesday, January 9, 1985, s. 8.

3 Časť tohto denníka cituje: MOLITORIS, L.: Społeczne uwa-
runkowania powstania..., s. 169.

4 ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš 
a Zamagurie, Zovrubný prehľad pohanenia a rabovania obča-
nov – Slovákov severného Spiša z 12. apríla 1946; Zovrubný 
prehľad zatvorených a prenasledovaných Slovákov na Spiši 
z 12. apríla 1946.

5 Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, Verbálna nóta č. 
69.326/II-2/46 zo dňa 6. mája 1946 Vyslanectvu Poľskej repub-
liky v Prahe. (JUDr. Andráš v tom čase pôsobil ako referent 
pre Poľsko v politickej sekcii Ministerstva zahraničných vecí 
a vykonával inšpekciu celých československo-poľských hraníc 
od Kladska až po Spiš.) Pozri tiež: MOLITORIS, L.: Społeczne 
uwarunkowania powstania..., s. 166 – 167, 169.

6 ŠČUREK, F.: Vpád banditov do Novej Belej. In: Život. 2001, 
č.1, s. 15 (František Ščurek je synom zavraždeného Jána Šču-
reka.); ANDRÁŠ, M.: Ako to skutočne bolo (1). In: Život. 2001, 
č. 2, s. 9.

7 MOLITORIS, L.: Społeczne uwarunkowania powstania..., s. 
169.

šatstvo, obuv, peniaze, vkladné knižky, potraviny, kone, ošípané 
a dopravné prostriedky, na ktorých ukradnuté veci odviezli. Andreja 
Organiščáka surovo zbili pažbami pušiek.8 O tri dni neskôr postihla 
obec Fridman ešte väčšia pohroma. Približne stodvadsať mužov 
v poľských vojenských uniformách úplne vykradlo deväť tamojších 
Slovákov – roľníkov (Jána Pavlíka, Valentína Plevu, Štefana Gan-
čára, Pavla Organiščáka, Andreja Gurčáka, Jozefa Organiščáka, 
Jozefa Kutarňu, Jána Brinčku a Vojtecha Dvornického). Zobrali im 
všetko šatstvo, obuv, potraviny, ošípané, kravy a kone. Všetkých, 
vrátane rodinných príslušníkov (i ženy) nemilosrdne zbili pažbami 
pušiek, za doprovodu nadávok: Z k...y synu slovacky!. U Pavlíka, 

ktorého zbili tak, že sa nemohol niekoľko týždňov ani pohnúť, sa 
jasne vyslovili: Ste obžalovaný, že ste Slovák, pre ktorú príčinu máme 
nariadené Vás úplne zničiť.9 Ďalší dvaja Slováci – Jakub Bednár 
a Ján Prelich – boli odsúdení na trest smrti, ale podarilo sa im zach-
rániť si život útekom do Československa.10 V Nedeci napadli poľskí 
teroristi v noci tamojšieho Slováka Jozefa Schlegla, ktorého úplne 
vydrancovali.11 V júli 1946 boli prepadnuté obce Fridman a Nová 
Belá a tamojšie slovenské obyvateľstvo úplne vykradnuté.12 V sep-
tembri až decembri bolo opäť okradnuté slovenské obyvateľstvo 
obcí Fridman, Kacvín, Nižné Lapše a Nedeca. Dňa 12. novembra 
1946 Ogniova banda zastrelila poľského učiteľa v Kacvíne Františka 
Madeju za spoluprácu so Slovákmi, ktorá spočívala v tom, že si od 
slovenského hospodára kupoval tovar. Ešte v ten istý deň zavraždili 
Michala Kužla z Nedece.13 O lúpežných zámeroch Ogniovej skupiny 
svedčí aj to, že sprievodným javom väčšiny prepadov bol výhražný 
list, v ktorom ten, kto mal byť prepadnutý, bol pod hrozbou úpl-
ného zničenia a vypálenia vyzvaný, aby na presne určené miesto 
v stanovenú dobu priniesol vysokú sumu peňazí. Slováci sa tak 
dostávali do neriešiteľnej situácie: ak zaplatili, boli stíhaní UB za 
pomoc protikomunistickému odboju, ak nezaplatili, hrozila im strata 
majetku a smrť zo strany Kurasia.14 Známy je prípad z Jurgova, na 
ktorý Ogień uvalil kontribúciu 200 000 złotych. Funkcionári UB sa 

8 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva Ve-
liteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie zo 7. júna 
1946, 66/1946 prez.

9 Tamže.
10 BRINČKA, J.: Z dejín Fridmana. In: Almanach Slováci 

v Poľsku X. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2004, s. 17.
11 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva Ve-

liteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie z 10. júla 
1946, 66/1946 prez.

12 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva Ve-
liteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie z 10. augu-
sta 1946, 66/1946 prez.

13 MOLITORIS, L.: Społeczne uwarunkowania powstania..., 
s. 170 – 171.

14 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva Ve-
liteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie zo 16. ok-
tóbra 1946, 66/1946 prez.

Pokračovanie z č. 5/2007
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o tom dozvedeli a prišli do Jurgova žiadať tieto peniaze. Šoltýs 
v domnienke, že ide o Ogniovych ľudí im peniaze dal, na čo bol 
zatknutý a uväznený v Novom Targu.15 Preto často jediným riešením 
bol útek pred týmto terorom do Československa.

Podľa správy, ktorú podal v mene Oslobodzovacieho výboru 
pre Spiš a Oravu v USA Jozef Matiašovský bolo do 10. septembra 
1946 zavraždených štrnásť Slovákov, niekoľko sto ťažko stýraných, 
väznených a okolo 6 000 utečencov. Okrem toho zistil, že takmer 
každá obec bola vydrancovaná a niektoré aj viackrát, pričom Slová-
kom odcudzili vyše sedemsto kráv, dvesto koní, štyristo ošípaných, 
dvesto oviec, veľké množstvo šiat, obuvi a potravín. V správe sa 

uvádza: ...Proti slovenskému obyvateľstvu vystúpila ilegálna Krajowa 
Armija, partizánska skupina Błyskawica, ktorej velí istý Ogień, ktorá 
pod trestom smrti vypovedáva Slovákov z tohto územia. Od obcí 
a jednotlivcov žiadajú pod tými istými vyhrážkami, ako aj vyhrážkou 
vypálenia, veľké peňažné sumy od sto až do štyristotisíc poľských 
złotych...16 Podobné záznamy sa nachádzajú v rezolúcii Miestneho 
združenia SVOJPOVu v Kežmarku z 29. augusta 1946 ...okrem 
prenasledovania poľských úradných orgánov, začínajú náš ľud pre-
nasledovať ilegálne poľské organizácie partizánske „Błyskawica“, 
ktorým velí istý „Ogień“. Naši ľudia pre svoje národné presvedčenie 
dostávajú od nich výpovedné dekréty z územia Poľska pod trestom 
smrti, alebo pod tým istým trestom a z toho istého dôvodu, žiada-
jú sa od nich pokuty 500 dolárov, 100 alebo 150 000 poľských 
zlotých...17 Tieto fakty potvrdil aj syn jedného zo zavraždených 
Slovákov z Novej Belej František Ščurek: ...z organizovaných poľ-
ských bánd, ktoré sa zdržiavali poblíž hraníc, bola to smutne známa 
banda Ogień. Tá najviac ohrozovala obyvateľstvo a vykonávala časté 
vpády, rabovačky, ale aj vraždy... Materiálne a fi nančné prostriedky 
si zadovažovala rabovaním a uvalením vysokých daní výlučne na 
tých roľníkov, ktorí verejne prejavovali svoje slovenské povedomie... 
Ogień na severnom Spiši vyčíňal, šíril strach a hrôzu, vraždil, a tým 
upozorňoval obyvateľstvo na to, že na Podhalí, do ktorého regiónu 
Poliaci začleňujú horný Spiš a Oravu, je jediným pánom on, a že tu 
žijú iba Poliaci... Gradácia vysťahovalectva zo Spiša nastala najmä 
v roku 1946, kedy vrcholilo vyčíňanie „ogňovej bandy“...18 Vysoké 
kontribúcie boli uvaľované aj na celé obce – Nová Belá, Krempachy, 
Durštín, Tribš, Jurgov, Čierna hora, Nižné Lapše, Nedeca, Kacvin, 
Fridman a časť Lapšanky, ...za odmietnutie pomoci partizánom 
a optovanie za pričlenenie k Slovensku...19

15 KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 46.
16 ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš 

a Zamagurie, Správa Oslobodzovacieho výboru pre Spiš a 
Oravu z 10. septembra 1946.

17 Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Českosloven-
sku a svetovej verejnosti. Bratislava : Komitét utečencov zo 
Spiša a Oravy, 1947, s. 48.

18 ŠČUREK, F.: Emigrácia Slovákov z Poľska po roku 1945. 
In: Almanach Slováci v Poľsku III, s. 51 – 52.

19 KOWALCZYK, J.: Spisz podczas II. wojny światowej..., s. 920.

Pred terorom, ktorý bol po skončení druhej svetovej vojny 
rozpútaný v obciach severného Spiša a Oravy ušlo do Česko-
slovenska niekoľkotisíc ľudí.20Mnohí z utečencov si zachránili 
len vlastný život a nechali vo svojich bydliskách hospodárstva. 
Preto sa zo začiatku združovali v pohraničí, odkiaľ sa ich usi-
lovali ďalej spravovať. Zvyčajne však po ich odchode boli tieto 
hospodárstva zničené a vykradnuté. Keďže v spišskostaroves-
kom okrese neboli žiadne podniky a ani iné zárobkové mož-
nosti, boli títo utečenci na veľkú ťarchu ostatným obyvateľom 
i úradom, lebo ich bolo treba zásobovať.21Starosti robili starší, 
ktorí boli neľudsky zbití a pre svoje ťažké zranenia k žiadnej 
práci súci.22Preto už 28. júla 1945 vznikla v Jablonke Národná 
rada odtrhnutých oblastí Oravy a Spiša, ktorá neskôr spoločne 
s Povereníctvom pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu 
vypracovala Presídľovací plán hornej Oravy.23 Dňa 3. januára 
1946 bol v Trstenej  založený Oslobodzovací výbor Spiša a Ora-
vy, s pobočkami v Trstenej pre Oravu a Spišskej Starej Vsi pre 
Spiš.24Aby názov výboru neiritoval poľskú stranu a nevyvolával 
zámienky na ďalšie prenasledovanie Slovákov, bol vo februári 
premenovaný na Komitét pre podporu utečencov z hornej Oravy 
a Spiša. Obe tieto organizácie výrazne pomohli utekajúcim Slo-
vákom. Utečenci zo severného Spiša boli usídľovaní v Spišskej 
Starej Vsi, Slovenskej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, Holumnici, 
Ľubici, Huncovciach, Starej Lesnej a Poprade, zväčša do domov 
a hospodárstiev opustených Nemcami. Časť z nich našla prácu 
vo Svite a niektorí odišli do Čiech a na Moravu. Utečenci z Oravy 
boli zo sústreďovacieho centra v Sklennom rozmiestňovaní po 
celej republike.25O mohutnosti emigrácie svedčí aj to, že len z 
jednej oravskej obce Veľká Lipnica odišlo 80 rodín, ktoré si na 
západnom Slovensku založili novú obec Nová Lipnica (dnes časť 
Dunajskej Lužnej).26Hromadné vysťahovalectvo začalo pomaly 
ustávať až po likvidácii Ogniovej skupiny vo februári 1947, keď 
sa podarilo ...tamojším bezpečnostným orgánom zdolať situáciu 
a zjednať nápravu...27

20 Presná štatistika neexistuje. Podľa Komitétu utečencov zo 
Spiša a Oravy ich bolo vyše 6000. ŠA Levoča, Osobný fond Mi-
chala Grigera, Poľský Spiš a Zamagurie, Správa Oslobodzova-
cieho výboru pre Spiš a Oravu z 10. septembra 1946; Slovo ľudu 
hornej Oravy a Spiša..., s. 23. Podľa interpelácie poslancov De-
mokratickej strany z roku 1946 približne 3000 obyvateľov týchto 
oblastí okamžite emigrovalo, ďalší ušli neskôr... MATUSCHAK, I.: 
The Abandoned Ones, s. 8.

21 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva 
Povereníctvu SNR pre vnútorné veci v Košiciach, hlásenie za 
mesiac júl 1945, 58/1945 prez.

22 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 – 1946, Situačná zpráva 
Povereníctvu SNR pre vnútorné veci v Košiciach, hlásenie za 
mesiac september 1945, 58/1945 prez.

23 KAPIČÁKOVÁ, V.: Severná hranica Slovenska po roku 
1945. In: Terra Scepusiensis, s. 941 – 942.

24 ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš 
a Zamagurie, Zápisnica zo zakladacej schôdzky z 3. januára 
1946.

25 KAPIČÁKOVÁ, V.: Severná hranica Slovenska po roku 
1945, s. 942 – 943.

26 BRINČKA, J.: Svedectvo pravdy – vyhnaní. In: Almanach 
Slováci v Poľsku X., s. 107.

27 ŠAL Poprad, ONV SSV 1947 – 1948, Situačné správy 
ONV SSV – hlásenie za marec 1947, 70/1947 prez.
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Aj v tomto čísle sa vraciame k his-
tórii jednej z miestnych skupín na 
Orave. K histórii, ktorá bola základom 
udržania slovenského povedomia 
našich krajanov na Orave a na Spiši. 
Po druhej svetovej vojne bolo územie 
hornej Oravy opäť pripojené k Poľskej 
republike. Táto udalosť bola začiatkom 
ďalšej kapitoly v histórii tohto neveľké-
ho územia. 

História podsrnianskych krajanov sa 
neveľmi líšila od histórie ďalších horno-
oravských obcí. Napätie vo vzťahu medzi 
oravským a podhalským obyvateľstvom 
narastalo už v čase druhej svetovej vojny. 
Hlavnou príčinou toho boli neustále krá-
deže dobytku a majetku krajanov, ktorého 
sa dopúšťali obyvatelia z neďalekých 
podhalských obcí, v ktorých počas vojny 
panovala veľká bieda, alebo partizáni, 
ktorí často pochádzali z týchto obcí 
a prechádzali slovensko-poľskú hranicu 
na Slovensko, kde v tom čase vládol 
v porovnaní s Podhalskom blahobyt 
a kradli všetko, čo sa len dalo. Týkalo sa 
to hlavne hraničných obcí a Podsrnie bolo 
jednou z nich. Takáto situácia sa natrvalo 
vryla do pamäti Oravcov, ktorí chceli zo-
stať po skončení druhej svetovej vojny 
pri Slovensku. Jednak politickí činitelia 

Z našich začiatkov … 

vtedajšieho sveta hraničnú čiaru potiahli 
opäť tou istou líniou, ako pred druhou 
svetovou vojnou a územie Oravy bolo 
opäť rozdelené medzi dva štáty. 

Aj keď bola situácia naozaj náročná, 
mnohí Slováci sa nedali utlačiť do úzadia. 
Viacerí z krajanov však emigrovali na Slo-
vensko, pretože nedokázali zniesť útlak, 
aký nastolili poľské úrady a duchoven-
stvo. Niekoľko tisíc krajanov emigrovalo 
do svojej rodnej vlasti. Avšak ani tu na 
nich nečakal veľký blahobyt. Mnohí z nich 
si však radšej vybrali biedu bez útlaku ako 
biedu s útlakom a rabovaním. 

Viacerí si po skončení druhej svetovej 
vojny vydýchli, že konečne bude na svete 
pokoj a mier. Ako sa veľmi mýlili, zistili 
veľmi rýchlo. Prenasledovanie poľskými 
úradmi však ešte viac zväčšovalo odpor 
slovenského obyvateľstva. Mnohí z kra-
janov sa tajne stretávali a radili sa, čo by 
mohli urobiť, aby udržali svoje národné 
povedomie a pričinili sa k prinavráteniu 
hornej Oravy k Slovensku. Viera v opä-
tovné prinavrátenie tohto územia späť 
k Slovensku neopúšťala mnohých kraja-
nov až do smrti. 

Boj o slovenskosť územia hornej Ora-
vy sa začal ešte pred skončením druhej 
svetovej vojny. Medzi najvýraznejšie ak-
tivity slovenského obyvateľstva môžeme 
započítať otvorený boj slovenskej milície 

s poľskou v Podvl-
ku. Zúčastnili sa ho 
aj niektorí krajania 
z Podsrnia, a nie-
ktorí z nich dokonca 
padli v boji. Tým sa 
však otvorený od-
por musel skončiť, 
pretože onedlho na 
to Červená armáda 
slovenskú milíciu od-
zbrojila. 

Po pripojení hor-
nej Oravy k Poľsku sa 
však krajania z Pod-
srnia, ako aj z iných 
h o r n o o r a v s k ý c h 
obcí nevzdávali svo-
jich nádejí a začali 
sa tajne stretávať. 
Medzi najaktívnej-
ších podsrnianskych 

činiteľov patril: Albín Chovanec, ktorý 
bol neskôr zvolený za prvého predsedu 
miestnej skupiny SSP v Podsrní, Jozef 
Bonk, Eugen Rapáč, Jozef Harkabuz, 
Jozef Jurčák, Jozef Bielak, Albín Skyčák 
a iní. Zakaždým sa stretávali u niekoho 
iného alebo aj mimo dediny, aby ich 
vtedajšia milícia nevysliedila. Nadviazali 
kontakt aj s inými oravskými krajanmi, 
napr. s Eugenom Kottom a Jánom Kova-
líkom z Dolnej Zubrice. Na jednom z ta-
kýchto stretnutí bola zvolená delegácia, 
ktorá išla potom do Katovíc k vtedajšiemu 
konzulovi Matejovi Andrášovi, aby sa po-
radili s ním, čo by mohli ďalej podniknúť. 
Sen o prinavrátení územia sa však musel 
rozplynúť. Svetielkom vo tme bola však 
možnosť vytvorenia spolku, v ktorom 
by sa združili všetci krajania. A tak už 
jeseňou 1946 podnikli krajanskí aktivisti 
prvé kroky, ktoré viedli k založeniu nášho 
spolku. Spolok sa stal skutočnosťou o rok 
neskôr, v 1947. Krajania takúto možnosť 
združiť sa s radosťou privítali. Akoby opäť 
získali zem pod nohami. Aj keď sa časy 
príliš nezlepšili, mali už svoju organizá-
ciu, ktorá ich spájala a umožňovala im 
aktívnejšie sa zapájať do spoločenského 
života. V krátkom čase sa do oravských 
škôl opäť vrátila slovenčina. Do Podsrnia 
prišiel slovenský učiteľ Emil Proni, ktorý 
založil aj miestny ochotnícky divadelný 
súbor. Neskôr ho prevzala ďalšia učiteľ-
ka Emília Kovalčíková. Krajania sa radi 
zapájali do kultúrnej činnosti a s entu-
ziazmom nacvičovali slovenské divadelné 
hry. Najprv sa stretávali v miestnej škole 

V PODSRNÍ

Prvý a dlhoročný predseda MS SSP v Podsrní 

Albín Chvaniec (prvý zľava)

Predseda MS SSP v Podsrní 

Ján Zonzel
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a neskôr v klubovni miestnej skupiny, 
ktorá bola v roku 1950 zriadená v dome 
Jozefa Bonka. J. Bonk sa stal neskôr aj 
vedúcim divadelného krúžku. S nacviče-
nými predstaveniami krajania chodili na 
rôzne podujatia a prehliadky, na ktorých 
prezentovali slovenské divadelnícke ume-
nie. O nových hercov nebola núdza, veď 
skoro každé dieťa chodilo na slovenskú 
základnú školu a teda ovládalo sloven-
činu. Jozef Bonk taktiež založil folklórny 
súbor, ktorý pôsobil v obci asi dva roky. 
Aj keď sa jeho činnosť sľubne vyvíjala, 
mnohí s účinkujúcich sa rozišli po svete 
a tak nemal kto v ňom pôsobiť.

Začiatkom 60. rokov, podobne ako 
v iných oravských obciach, zanikajú zá-
kladné školy so slovenským vyučovacím 
jazykom a deti začínajú chodiť do poľ-
ských základných škôl, v ktorých sa vy-
učuje slovenčina ako nepovinný jazyk. Od 
tohto času pomaly klesá počet detí, ktoré 
chodili na slovenčinu. V istom období sa 
dokonca na základnej škole nevyučovala, 
avšak vďaka aktivitám krajana Jozefa 
Bonka sa medzi školské múry opätovne 
vrátila. Takýto stav vydržal až do začiat-
ku 90. rokov a odvtedy sa slovenčina 
v Podsrní nevyučuje. Poslednou učiteľkou 
slovenčiny bola pani učiteľka Sarnáková. 
Aj keď  krajan J. Bonk podnikol isté kroky 
pre obnovenie slovenčiny v škole, žiaľ, už 
sa mu to nepodarilo a o niekoľko rokov 

na to zomrel. Po smrti prvého predsedu 
MS Albína Chovanca sa stala predsedníč-
kou Mária Chovancová, ktorá vo svojom 
dome sprístupnila priestory pre klubovňu 
MS. Neskôr bola klubovňa presťahovaná 
do domu Eugena Skičáka, odkiaľ asi po 
roku bola opäť presťahovaná, tentoraz 
do domu Augustíny Laciakovej, dcéry 
Jozefa Bonka. 

Mária Chovancová bola 
predsedníčkou MS SSP 
v Podsrní do roku 1987. 
Po nej túto funkciu prebral 
Jozef Kadlubek, dlhoročný 
člen Spolku a krajanský 
aktivista. Viacerí krajania 
ho poznajú hlavne vďaka 
vynikajúcej hre na harmo-
nike, ktorou rozveselil spolu 
s Františkom Harkabuzom 
nejedno publikum a oživil 
neraz viaceré krajanské 
podujatia.

V poslednom čase kra-
janská činnosť pomaly upa-
dá do zabudnutia. Podľa 
slov terajšieho predsedu 
MS v Podsrní Jána Zonzela 
bol krajanský život kedysi 
omnoho bohatší. Sám si 
s radosťou spomína na 
vystúpenia divadelného 
krúžku a ľudovej kapely, 
na zájazdy nielen po Poľ-
sku, ale aj na Slovensko. 

Aktuálne sa organizuje pre krajanov 
čoraz menej poznávacích zájazdov na 
Slovensko, ale taktiež je už problém 
s nájdením záujemcov, ktorí by chceli 
niekam vycestovať. Krajanská základňa je 
už čoraz staršia a mládež sa čoraz menej 
zaujíma o kultúru a krajanskú históriu 
hornej Oravy. 

Ak už spomíname aktívnych krajanov 
v Podsrní, nemôže opomenúť ani jedného 
z terajších najaktívnejších doručovateľov 
Života na Orave a aktívneho divadelníka 
Emila Zubrického, ktorý doručuje náš 
časopis Život nielen krajanom v Podsrní, 
ale čiastočne aj v Podvlku a v Harkabuze. 
Bez neho si krajania v Podsrní nevedia 
krajanský život ani predstaviť. Okrem 
pravidelného doručovania Života kraja-
nom taktiež rád vystupuje s folklórnym 
súborom Kumoratky. Spolu s nimi už 
precestoval veľa oblasti Poľska, pretože 
pri predstavovaní Oravskej svadby, ktorú 
často náš folklórny súbor prezentuje, 
vystupuje ako ženích. Aj vďaka jeho ši-
kovnosti nemusí súbor zháňať tradičné 
náradie na vystúpenia ako napr. cepy, 
pretože ich zručný Emil Zubrický dokáže 
vyrobiť. 

Od krajanov sme odchádzali trochu 
smutní, pretože súčasná činnosť už vô-
bec nedosahuje niekdajšiu úroveň. Je to 
predovšetkým otázka postoja k vlastnej 
histórii. Ak si ju my neustrážime, nikto ju 
za nás strážiť nebude. 

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Obyvateľom Podsrnia sa začína napĺňať sen o vlastnom kostole

Podsrniansky aktivista a doručovateľ Života 

Emil Zubrický
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„Podľa evanjelia máme milovať 
blížneho ako seba samého. Aj seba 
máme teda milovať. Čo to znamená? 
Biológovia hovoria, že človek má vrode-
ný pud sebazáchovy. Príroda sa stará 
o seba vrodeným inštinktom. Už malé 
dieťa cíti hlad a chce ho utíšiť – je to 
prvý prejav lásky k sebe. Spontánne si 
chránime život, zdravie a staráme sa 
o ne. Táto prirodzená láska k sebe je 
základom každej výchovy, ba aj kultúry. 
Kto by nemal sám seba rád, nemohol 
by ľudský žiť.” – učí nás kardinál Ján 
Chryzostom Korec. 

Rozprával som sa nedávno s mla-
díkom, ktorý sa chcel zabiť. Povedal 
mi, že jeho život už nemá zmysel, lebo 
ho nechalo dievča a jeho život sa stal 
zmyslu prázdny. Pokúsil som sa ukázať 
mu, že jeho život má hlboký cieľ, ale 
musí mať najprv rád sám seba. 

17.06.2007 
11. nedeľa v období cez 

rok,  Lk 7, 36-50 
Ježiš nás učí milovať seba samých. 

Priniesol nám prikázanie, ktoré má dve 
časti. V prvej hovorí, ako máme milovať 
Boha a zase druhá časť tohto prikázania 
hovorí, ako milovať blížneho - „ako seba 
samého”. Dnes sa Pán Ježiš stretáva s 
hriešnou ženou, ktorá mu priniesla to, 
čo mala najdrahšie. Priniesla mu nielen 
drahý olej, ale aj svoj život. Pochopila, 
že musí mať rada sama seba, keď chce 
milovať Boha. Ježiš prijíma jej obetu a 
ukazuje nám cestu, ktorá je spojená s 
odpúšťaním vín. Táto žena išla a začala 
hovoriť o veľkej láske, ktorou ju Boh ob-
daril. Keď chceme mať správny postoj k 
našim blížnym, musíme sa naučiť milovať 
najskôr seba, aby sme vedeli milovať 
blížnych.  

24.06.2007 
12. nedeľa v období 

cez rok,  Lk 1, 57-66,80 
– Slávnosť narodenia sv. 

Jána Krstiteľa 
Ján Krstiteľ je pre kresťanov sym-

bolom askézy. Kardinál Korec napísal: 

„V tomto zmysle pravá láska k sebe 
vyžaduje prísnosť a odriekanie. Takáto 
askéza nie je ani dnes prekonaná. Nie 
je to hrubosť a nenávisť voči sebe, 
ale pravá láska. Múdra askéza nám 
radí obetovať nižšie, aby sme dosiahli 
vyššie. Obetujeme zmyslové potešenie, 
aby sme získali viac pre dušu. Matka 
nespí, aby pomohla dieťaťu. Otec tvrdo 
pracuje, aby uživil deti.” 

ňom. Neprináša v prvom rade náuku, 
nové rozumové poznanie Boha. Nepri-
náša ani nové Božie zákony, ako to ro-
bili proroci, ktorých ústami hovoril Boh. 
Kristus zjavuje Boha. On je stelesnená 
podoba Boha.” – píše otec kardinál. 
Áno, v dnešnom evanjeliu učeníci chcú, 
aby potrestal Samaritánov. Neprijali ho, 
nech teda budú za to potrestaní, ale o 
to Kristovi nejde. Učeníci to ešte stále 
nepochopili. 

Niekedy aj my chceme, aby Pán 
Boh potrestal niekoho. On však nie je 
pomstychtivý. To si musíme uvedomiť. 
Ježiš nám ukazuje Boha plného milo-
srdenstva a lásky. Aj my máme čerpať 
z Jeho lásky a tak isto sa správať voči 
našim blížnym. 

08.07.2007  
14. nedeľa v období 

cez rok,  
Lk 10, 1-12, 17-20 

Život, aký pripravil Majster svojim 
apoštolom, nebol ľahký. „Chodilo sa 
od mestečka k mestečku. Niekedy 
priateľský naklonený človek otvoril 
malej skupine svoj dom. Častejšie však 

museli jesť pod holým 
nebom chlieb so soľou, 
trochou hrozna a k tomu 
pár olív a ďatlí alebo rýb 
z jazera, keď ich mali 
čas uloviť. V noci spali 
pod olivovníkmi, prikrytí 
plášťami. Bol to jedno-
duchý život, ale pôsobil 
presvedčivo. Ohlasovali 
Božie Kráľovstvo”- na-
písal otec kardinál vo 
svojej knihe „Rok nad 
evanjeliom”. 

Stále čítam túto knihu a sú v nej 
veľmi pekné myšlienky na každý deň 
roka. Dobre by bolo mať takúto knihu a 
každý deň ráno, keď vstávame, prečítať 
si nejakú myšlienku na začiatok dňa 
a porozmýšľať o tom, čo nám dnes Pán 
chce povedať. Zvážiť si, či chcem byť 
jeho učeníkom vždy a všade v súlade 
s evanjeliom? 

vdp. Pavol Kubani

Horčičné zrnko...

V tomto zmysle 
hovoríme o askéze. 
V našich časoch toto 
slovo nie je módne. 
Človek si nechce nič 
odriekať. Chce mať všetko. Avšak, keď 
chceme ísť za Ježišom, občas musíme 
niečo obetovať. 

01.07.2007 
13. nedeľa 

v období cez rok,    
Lk 9,51-62 

„Kristus nie je zakladateľom nábo-
ženstva, ako boli mnohí pred ním a po 
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KRÁTKO 
Z ORAVY

3. mája t.r. sa na Orave uskutočnil už 
18. ročník prehliadky dychoviek na Orave. 
Organizátorom tohto milého podujatia bol 
vojt gminy Jablonka spolu s Oravským 
centrom kultúry. O pol tretej popoludní sa 
všetky dychovky stretli pod úradom gminy, 
odkiaľ v slávnostnom sprievode prešli k am-
fi teátru na futbalovom ihrisku. Tu program 

V rámci ochrany  životného prostredia 
už niekoľko rokov všetky základne školy na 
Orave upratujú svoje okolie. Tento rok žiaci 
upratovali nádvoria svojich škôl, zástavky, 
chodníky pri hlavnej ulici, jarky pozdĺž ciest, 
ako aj okolie potokov a riek. Môžeme pove-
dať, že rieky sú teraz na Orave čistejšie, aj 
keď neúplne, pretože sa to nedá povedať 
toku Čiernej Oravy v jeho dolnej časti na 
juh od Jablonky. Bolo by dobré, keby sa do 
upratovania zapojili aj dospelí. (gk)

Kvetný beh. Tento rok sa už po štvrtý-
krát beží štafeta dookola Poľska. Začiatok 
štafety bol tentoraz v Slubiciach 23. mája 
a tam sa skončil 10. júna. Takýmto spôso-
bom si chcel organizátor behu v posledný 
deň štafety uctiť pamiatku prvej púte pápe-
ža Jána Pavla II. do Poľska, ktorá sa usku-
točnila 10. júna 1979. Minulý rok mala tú 
česť odštartovať a zakončiť beh Jablonka. 
Jablonka bola totiž poslednou gminou, nad 
ktorou prelietalo lietadlo s pápežom, keď 
od nás odchádzal. V tomto roku prevzala 
gmina Jablonka štafetu 30. mája o 21.34 
hodine od štafety gminy Zawoja v Lipnic-
kom sedle. Ďalej s ňou bežali cez Rajštag, 
Malú Lipnicu smerom k Veľkej Lipnici, kde 
odovzdali štafetu Veľkej Lipnici. Opätovne 
štafetu prevzali Jablončania na Kozubku 
a bežali s ňou cez Jablonku do Pekelníka. 
O hodine 00:32 ju odovzdali gmine Čierny 
Dunajec. V čase, keď sa to všetko dialo, 
väčšina Oravcov sladko spala. Len niektorí 
sa v túto noc riadne natrápili. Z Lipnického 
sedla je cez Lipnicu do Pekelníka poriadny 
kus cesty. A nám sa niekedy nechce ísť 
peši ani do kostola, aj keď to máme len 
kúsok. (gk)

Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka 

je tvoja mamička, čo ti Boh dal... - slová 
slovenskej pesničky autorstva Borisa Dropu 
spred mnohých rokov. Tieto slova však 
nestratili svoj význam. Vždy, keď sa blíži 
Deň matky, všetky deti sa už tešia, že sa 
budú môcť zapojiť do prípravy osláv tohto 
dňa. Jedny chcú recitovať básničky a iné 
hrať divadlo. Odmena je veľká. Sú to slzy 
dojatia, ktoré tečú mamičkám po lícach. 
Tento rok sviatok pripadol na sobotu, pre-
to v niektorých školách začali Deň matky 
oslavovať už v piatok 25. mája a skončili 
v pondelok 28. mája. Aj podvlčianske deti 
v tento deň pripravili pre svoje mamičky 
slávnostnú akadémiu. Všetci žiaci z prvé-
ho a druhého ročníka zarecitovali krásne 
básničky a zaspievali ľubozvučné pesničky. 
Tretiaci prichystali divadlo „Aj keby som 
nie viem čo zlé urobil, aj tak ma mamka 
má rada“, a štvrtáci spolu s piatakmi si 
pripravili rozprávku O červenej Čiapočke. 
Týmto sa však program neskončil, pretože 
mamičky išli zo školy do škôlky, kde takisto 
najmenšie detičky chceli svojim maminám 
zablahoželať. (gk)

pokračoval vystúpeniami jednotlivých dy-
choviek. Ako prvé sa predstavili dychovky 
z Malej Lipnice, Podvlka, Hornej Zubrice 
a Jablonky. Neskôr prišiel rad na hosťujúce 
dychové orchestre z Trstenej, Tvrdošína 
a Sobolowa. Záver podujatia patril tradične 
tanečnej zábave. (OCK)

Starodávny zvyk stavania májov ne-
zanikol, aj keď ich nie je toľko, ako pred 
niekoľkými rokmi, keď pred jedným domom 
ich nezriedka stálo niekoľko. Treba však 
vyzdvihnúť fakt, počet májov z roka na rok 
stále rastie. Je to asi vďaka tomu, že už 
niekoľko rokov je organizovaná súťaž o 
najkrajší máj v gmine Jablonka. Vyhláse-
nie výsledkov súťaže je už tradične späté 
s prehliadkou dychoviek. Tento rok bolo do 
súťaže prihlásených 11 májov spomedzi 23, 
ktoré porota počas svojho vandrovania po 
obciach gminy Jablonka videla. Najviac má-
jov mládenci postavili v Jablonke a v Malej 
Lipnici, v každej z nich až sedem. Päť májov 
našli v Chyžnom a po dva máje v Podvlku 
a Hornej Zubrici. Po vyhodnotení porota 
neudelila prvé miesto, druhé miesto získal: 
máj z Chyžného od FS Rombaň pre Patríciu, 
máj Tadeusza Kuczkowicza v Jablonke 
– Matonogách a máj u Sedminov pre diev-
čatá zo susedstva v Malej Lipnici. O tretie 
miesto sa podelil: máj u Ryši Stanislava 
Zahoru z Jablonky, 3 máje od skupinky 
chlapcov z Chyžného a máj na Krpcovej 
rali v Podvlku. (OCK)

1. júna t. r. oslávil 104. narodeniny krajan Ján Janos z Nedece-Zám-
ku. Jubilantovi prajeme veľa zdravia, životného elánu, úsmevu na tvári 
a božieho požehnania.
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Mladomanželov na začiatku ich spoločnej púte životom 
sprevádza síce hudba, ale prelúdium nadobúda výrečnej-
ší význam až po polstoročí  manželstva, kedy sa v ňom 

vytvára istý cyklus a kontinuita, ktorá nadobúda širší význam. Aj 
pre jubilantov Cecíliu a Jozefa Krišíkovcov z Vyšných Lápš hudba, 
ktorú počuli pri 50. výročí manželstva v kostole mala iný význam, 
ako tá, ktorá ich vyprevadila na spoločnú cestu životom. Teraz 
sa v nej odrážala nielen vzájomná láska, ale aj naplnené alebo 
nenaplnené nádeje, plány, radosti a starosti. A práve o tom sme sa 
s nimi porozprávali.     

Jozef Krišík sa narodil 9. júla 1932 v slovenskej roľníckej rodine 
Blažeja a Cecílie (rod. Jurgovianovej). Jozef mal tri sestry a jedného 
brata. Sestry Helena a Irena bývajú na Slovensku, Alžbeta vo Vy-
šných Lapšoch, kým brat František žije s rodinou v San Franciscu 
v USA. 

Jozef, rovnako ako jeho vrstovníci, navštevoval základnú školu 
vo Vyšných Lapšoch. V tom čase vyučovanie prebiehalo v sloven-

skom jazyku. Od tretej triedy ZŠ bol Jozefovým slovenčinárom 
pán Kortiš zo Slovenska. Tento učiteľ bol známy tým, že sa snažil 
venovať čo najviac času kultúrnemu rastu svojich žiakov. Nacvičoval 
s nimi divadelné predstavenia, ktorých témy boli rôzne. Väčšinou sa 
nové predstavenia uvádzali pri príležitosti významných cirkevných 
sviatkov, ako napr. Vianoce, Veľká noc a pod. – Spomínam si, - ho-
vorí Jozef,- ako sme uvádzali Návrat otca, ktorý mal veľký úspech 
medzi divákmi. Voľakedy práve divadelné predstavenia plnili úlohu 
spoločenského a kultúrneho diania obce. Dnes je to inak, keďže sa 
do popredia dostali výdobytky modernej spoločnosti, ktoré pohlcujú 
celý voľný čas mladej generácie, čo je smutné. 

Od najmladších rokov bol Jozefov život spojený s gazdovstvom. 
Avšak Jozef bol nadaným žiakom a po ukončení základnej školy 
pokračoval vo vzdelávaní. Cez deň sa zaúčal do tajov stolárskeho 
povolania a po večeroch sa zase učil hrať na klarinete. Hru na tomto 
hudobnom nástroji ovládal natoľko dobre, že dlhé roky bol členom 
vyšnolapšanskej dychovky.      

Ako sedemnásťročný sa dostal do tzv. „dobrovoľných pracov-
ných družstiev“, ktoré pracovali pri výstavbe Varšavy po druhej 
svetovej vojne. Keďže to bola práca v prospech celej spoločnosti, 
namiesto platu dostávali oblečenie a celodennú stravu. Jozef bol 
vo Varšave pol roka a neskôr ho prevelili do Novej Huty. Tam jeho 
brigáda pracovala pol roka. Napokon sa dostal do práce pri ob-
hospodárení Bieszczad. - Tých, ktorí pochádzali z horských oblastí, 
zadelili do brigády, ktorá pásla ovce, ďalší zase kosili lúky a sušili 
seno. Boli to terény málo obývané, kde prevládalo veľké množstvo 
neobhospodárených pozemkov, - spomína Jozef. – Podarilo sa mi 
tam ukončiť kurz vedúceho pracovnej brigády a zároveň som sa stal 
bačom. Kamaráti si zasa urobili vodičské preukazy, aby mohli jazdiť 
traktormi a inými roľníckymi strojmi. Ako bača som pôsobil dva roky. 
Chovali sme sedem druhov oviec, boli to tzv. plemenné hniezda. 
Neskôr som dostal povolávací rozkaz na vojenčinu do Przemyśla. Po 
krátkom zaškolení  som bol zadelený do školy rádiového spojenia a  
po jej absolvovaní som bol povýšený na poddôstojníka. 

Po skoro šesťročnej neprítomnosti sa Jozef v decembri 1954 
vrátil domov. Keďže sa hneď začal aktívne zapájať do spoločen-
ského života obce, bol už koncom decembra zvolený za poslanca 
do Národného výboru v obci. A v januári sa stal tajomníkom tohto 

POLSTOROČNÉ PRELÚDIUM

výboru. V roku 1958 urobil štátnu skúšku v oblasti vtedajšej admi-
nistratívy, čo mu neskôr umožnilo prácu v samospráve. 

Cecília sa narodila 20. septembra 1930 v roľníckej rodine Jozefa 
a Gizely Griglákovcov.  Mala mladšieho brata Jozefa. Cecília nera-
da spomína na detstvo a mladosť, ktoré boli pre ňu ťažké. Sotva 
osemročná stratila matku a ako trinásťročná otca. Spolu s bratom 
sa dostali do ťažkého položenia, ale vďaka podpore zo strany ro-
diny prežili tie ťažké časy. Keď osireli, zobral ich pod svoju opateru 
strýko, otcov brat Gervaz Griglák. 

Cecília bola zvyknutá na ťažkú prácu a množstvo povinností, ale 
nezanedbávala ani školskú dochádzku. Učila sa dobre a mala rada 
slovenčinu, ale si aj uvedomovala, že musí obetovať vzdelanie na úkor 
gazdovstva. Vždy sa tiež snažila byť čo najviac nápomocná v strýkovej 
domácnosti. Rok za rokom ubiehal a Cecília sa stala mladou, peknou 
dievčinou, ktorú si všimol Jozef. Keď Cecília zistila, že je to dobrý človek, 
súhlasila s jeho prosbou, aby sa stala jeho manželkou. Slávnostné ÁNO 
si povedali v rímsko-katolíckom kostole sv. Petra a Pavla vo Vyšných 

Lapšoch 27. februára 1957. A ani sa nenazdali a od tohto dňa už uply-
nulo polstoročie spoločnej cesty životom. Život im priniesol veľa radosti, 
ale i starosti. Spoločným úsilím zvládli prekážky, ktoré prichádzali do 
cesty. Po svadbe bývali nejaký čas u Jozefových rodičov, kým si nekúpili 
pozemok. Najskôr si na ňom postavili hospodárske stavby a neveľkú 
izbu, ktorá bola náhradným bývaním až do ukončenia výstavby domu. 
Ich manželské šťastie sa naplnilo príchodom detí: Ireny, Jozefa a Jána. 
Manželia Krišíkovci sa snažili, aby deti mali vzdelanie, ktoré im zaručí 
istejšiu budúcnosť a podarilo sa im to dosiahnuť. Najstaršia dcéra 
Irena je zememeračkou a pracuje vo svojom odbore v Krakove, syn 
Jozef  ukončil strednú polygrafi ckú školu, ale pre nedostatok práce 
v tejto oblasti pracuje ako ošetrovateľ v nemocnici v Novom Targu. A 
najmladší syn Ján ukončil Lekársku fakultu na UK v Bratislave. Pracuje 
ako lekár v nemocnici v Kežmarku. 

Keďže Cecília a Jozef pochádzali zo slovenských rodín, vštepili 
lásku k slovenčine aj svojím deťom a vnukom. Manželia sa aktívne 
podieľajú na činnosti MS Spolku vo Vyšných Lapšoch. Jozef je 
dlhoročným predsedom miestnej skupiny, bol delegátom na ce-
loštátne zjazdy Spolku a za svoju činnosť získal viaceré ocenenia. 
Dlhšie časové obdobie sa staral aj o krajanskú klubovňu, ktorá bola 
odovzdaná do prevádzky 21. septembra 1981.     

Jozef bol vždy aktívnym človekom a ochotne sa zapájal do 
života obce. Popri gazdovstve pracoval na Obecnom úrade ako 
odborník pre roľníctvo. Od roku 1955-1973 bol členom výboru, 
ktorý zbieral peniaze na prestavbu či dostavbu škôl v gmine Nižné 
Lapše a neskôr na opravu Varšavy z vojnových zničení a na sociálny 
fond ochrany zdravia.  

Zastaval tiež funkciu predsedu Dobrovoľného požiarneho zboru 
vo Vyšných Lapšoch. Podieľal sa na výstavbe zbrojnice. Okrem 
toho bol tajomníkom Gminého družstva roľnícka svojpomoc. Patril 
medzi zakladateľov družstva a stal aj pri zrode Družstevnej banky 
v Nižných Lapšoch. 

Dnes sú manželia Krišíkovci na zaslúženom dôchodku. Naďalej 
sa živo zaujímajú o kultúrno-spoločenské dianie obce, ako aj Spolku, 
ktorého osud im vždy leží na srdci. 

Do budúcich spoločných dní im prajeme veľa zdravia, rodinného 
šťastia a božej opatery. 

DOROTA MOŠOVÁ

Naši jubilanti
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Tentoraz prinášame životné osudy 
manželov Márie a Jozefa Čajkovcov 
z Falštína, ktorí práve v júni oslávili 

46. výročie sobáša. Porozprávali sme sa 
s nimi o tom, ako sa im spolu žilo a žije.

Jozef sa narodil 4. októbra 1928 v 
uvedomelej slovenskej rodine Andreja a 
Alžbety (rod. Horničákovej) Čajkovcov. 
Má piatich súrodencov. Najstaršia Alž-
beta býva na Slovensku, Žofi a s rodinou 
v Krakove, Mária, Andrej a Margita vo 
Falštíne. 

Jozefovým prvým učiteľom bol Jo-
zef Galik z Fridmana, ktorí síce nemal 
učiteľské vzdelanie, ale bol múdrym, 
sčítaným a pobožným človekom. Práve 
on učil deti písať a čítať, ale aj základné 
poznatky z oblasti geografi e, matematiky, 
dejepisu a náboženstva. Na vyučovanie 
chodili deti iba v zime, keďže vtedy mali 
viac voľného času. Kým v lete museli 
pomáhať na gazdovstve. Za vyučovanie 
rodičia poskytovali učiteľovi ubytovanie a 
stravu. Voľakedy neboli zošity, písalo sa 
na tabuľkách. Znamenalo to, že žiaci mu-
seli byť veľmi pozorní a sústredení, aby si 
zapamätali, čo im učiteľ hovoril, pretože 
na tabuľke si zapísali, ale potom to zotreli, 
aby mali miesto na ďalšie poznámky. Vo 
Falštíne prvý stupeň základnej školy vzni-
kol až v roku 1934. Ako hovorí Jozef, žiaci 
sa na začiatku učili v poľštine a potom v 
slovenčine. 

Z ďalších spomienok krajana J. Čaj-
ku vieme, že jeho otec bol sluhom u 
baróna Jungenfelda, ktorý bol voľakedy 
majiteľom Falštína. Jozefovi ako desať-
ročnému zomrel otec a pre celú rodinu 
to bol ťažký úder osudu. V ich rodine sa 
po otcovej smrti začal zápas o prežitie. 
Vlastnili len 0,5 ha pôdy a okrem toho 
ešte museli plniť poddanskú povinnosť, 
čiže pracovať na panskej pôde niekoľko 
dní do roka. - Nemohol som sa dočkať 
- spomína Jozef, - kedy budem starší, 
aby som si niečo privyrobil a pomohol 
matke. Môj sen sa mi splnil, keď začali 
robiť cestu z Falštína do Spišskej Starej 
Vsi. Pracoval som pri výstavbe tejto cesty 
a obsluhoval stroj, ktorý premieľal skaly na 
štrk potrebný na vytvrdenie cesty. Vďaka 
tejto práci sa nám trochu zlepšil rodinný 
rozpočet. Bol som pyšný na to, že viem 
pomôcť rodine. 

Jozef si rád zaspomína na mladosť, 
na stretnutia s kamarátmi, na zábavy, aj 
keď boli zriedka, ale predsa tie chvíle 
strávené na veselom besedovaní mu 

Naši jubilanti

ostanú navždy v pamäti. Veď niet sa 
čomu diviť, práve na jednej z takýchto 
veselíc si vyhliadol svoju budúcu man-
želku Máriu.

Mária Taziková sa narodila 16. mája 
1937 vo Fridmane v slovenskej rodine An-
dreja a Márie (rod. Kalovej). Ma jedného 
mladšieho brata Jozefa. Je slobodný a 
pracuje na rodičovskom gazdovstve vo 
Fridmane. Máriine detstvo sa ničím zvláš-
tnym nelíšilo od ostatných detí. Už od 

si niekoľkokrát prečítam Život, ktorý mi 
ponuka veľa informácií.    

Spoločná cesta životom 
27. júna 1961 vstúpili Mária a Jozef na 

spoločný chodníček. Podľa nich cesta, 
ktorú si vybrali, bola správna. Nikdy ne-
ľutovali svoje rozhodnutia a vždy si boli 
vzájomnou oporou. Problémy sa snažili 
riešiť spoločne a nenechávali to na iných. 
Plány, s ktorými vstupovali do manžels-

Čajkovci a ich životná púť

tva, sa im splnili. Majú dve dcéry Máriu 
a Annu, ktoré sú ich radosťou spolu so 
svojimi rodinami. Postavili si dom a zveľa-
dili gazdovstvo. Pri všetkých snaženiach 
im pomáhali Jozefovi súrodenci Margita 
a Andrej. Boli im vždy nápomocní a zato 
im manželia Čajkovci ďakujú. Mária sa celý 
život venovala rodine a gazdovstvu, kým 
Jozef pracoval v stavebnom podniku pri 
výstavbe a oprave mostov. Okrem toho 
sa Jozef zapojil aj do krajanského diania 
v obci. Zúčastňuje sa zjazdov Spolku, 
porád Života a schôdzi. 

Spoločný život manželia Čajkovci 
hodnotia ako vydarený a sú s nim spo-
kojní a šťastní. Prajú si, aby sa ich rodina 
držala spolu a žila v zhode a zdraví. My 
im k tomu želáme veľa zdravia a mnohých 
spoločných výročí.  

Text: DOROTA MOŠOVÁ
Foto: archív manželov Čajkovcov

najmladších rokov pomáhala na gazdov-
stve, napr. pri pasení husí, neskôr kráv. 
Nebola jej cudzia ani práca v domácnosti. 
Ako dospievajúca dievčina vedela variť, 
upratovať, piecť a ďalšie veci, ktorým sa 
naučila od svojej mamy. 

Základnú školu navštevovala vo Frid-
mane. Ukončila sedemročnú základnú 
školu. Odjakživa v ich domácnosti bolo 
prítomné slovenské hovorené i písané 
slovo. – Moji rodičia ma učili modliť sa 
v slovenčine, - hovorí Mária. – Vôbec 
u nás doma vládol slovenský duch. V na-
šej domácnosti boli slovenské knihy a 
noviny. Rodičia ma naučili vážiť si svoje 
korene, lebo oni hovoria o tom, odkiaľ 
pochádzame. Ja mám dodnes slovenský 
modlitebník a z neho sa modlím, občas 
si aj niečo zaspievam. Keď sa mi podarí 
dostať sa na slovenskú sv. omšu zo vzru-
šenia sa mi tisnú slzy do očí. Každý mesiac 

Jubilanti Mária a Jozef 
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NA NA 
NÁVŠTEVE NÁVŠTEVE 
V LÝCEUV LÝCEU

Pred nedávnom sme navštívili vše-
obecnovzdelávacie lýceum v Jablonke, 
aby sme sa porozprávali so študentmi, 
ktorí sa učia slovenský jazyk. Aj keď sme 
sa chceli stretnúť ešte s tohtoročnými 
maturantmi, z časových dôvodov sa nám 
to už nepodarilo. 

V treťom ročníku bolo 17 žiakov, 
ktorí sa učili slovenský jazyk. Z toho 5 
maturovalo zo slovenského jazyka. Ok-
rem nich maturovalo zo slovenčiny aj 12 
študentov z iných škôl, pretože Jablonka 
je jedinou školou v južnom Poľsku, ktorá 
umožňuje pristúpiť k maturitnej skúške 
zo slovenského jazyka. Treba však pod-
čiarknuť, že jablonskí maturanti sa na 
skúšku dospelosti zo slovenčiny pripravili 
naozaj dôsledne a všetci ju urobili veľmi 
dobre. Písomná časť maturitnej skúšky 
sa uskutočnila 17. mája a ústna časť 21. 
mája t.r. Maturantov hodnotila komisia: 
Mgr. Vlasta Juchniewiczová, Mgr. Maciej 
Rutkowský a Mgr. Dominik Surma.

U druhákov sa situácia výrazne ne-
zmenila. V druhom ročníku navštevuje 
slovenský jazyk len šesť študentov a je 
to najmenšia skupinka slovenčinárov na 
jablonskom lýceu. V porovnaní s vlaňaj-
ším rokom postúpili v znalosti slovenčiny 
o krôčik vyššie a pomaly sa ponárajú aj 
do zákutí slovenskej gramatiky. Ich úro-
veň slovenského jazyka sa v porovnaní 
s vlaňajším rokom výrazne zlepšila. Učia 
sa spracovať rôzne témy a pritom začali 
pomaly preberať aj maturitné témy. Ako 
však bude vyzerať maturitná skúška zo 
slovenského jazyka na budúci rok, ešte 
nikto nevie.

Prvýkrát som navštívil skupinku pr-
vákov, ktorých je 17. Žeby sa slovenčina 
na jablonskom lýceu dostala opäť do 
módy? Na to som sa opýtal ich učiteľa 
Macieja Rutkowského, ktorý teraz zastu-
puje pani učiteľku Annu Lenczowskú, 
ktorá je momentálne na maródke. Podľa 
neho väčší počet žiakov mohli ovplyvniť 
dve veci. Jednou, tou horšou, je hľadanie 
najľahšej cesty, ako prejsť lyceálnym 
štúdiom. Keďže slovenčina je blízka 

Študenti I. ročníka navštevujúci vyučovanie slovenčiny

poľskému jazyku, niektorí študenti si ju 
vybrali hlavne kvôli tomu, aby sa počas 
štúdia na lýceu príliš nenatrápili. Nemô-
žeme však hádzať všetkých do jedného 
vreca, pretože medzi študentmi sa nájdu 
aj takí, ktorí javia o slovenčinu otvorený 
záujem a zapísali sa na ňu preto, lebo 
spájajú s ňou čiastočne svoju budúcnosť 
a životnú šancu. Viacerí študenti majú na 
Slovensku rodinu, takže jedným z prí-
nosov bude aj ľahší kontakt s južnými 
susedmi Poľska.

Zatiaľ sa prváci učia len základné 
veci a oboznámujú sa s najdôležitejšími 
slovíčkami. Cvičia si rôzne situácie, aby 
sa pri ceste po Slovensku nestratili. Na 
začiatku si preverili svoje vedomosti 
z návštevy divadla, ktoré preberali pos-
lednú hodinu. Ako to však so študentmi 
býva, radšej by sa niekde zabávali, ako si 
robili domáce úlohy a sústredili sa na ho-
dine. Keď však dostali možnosť preveriť 
si svoje vedomosti na mne, trochu ich to 
oživilo a začali dávať väčší pozor. Začali 
sa ma po slovensky pýtať na rôzne veci, 
napr.: Ako sa volám? Odkiaľ som? Koľko 
mám rokov? Čo robím? a pod. Prekvapili 
ma množstvom otázok a na niektoré mi 
nebolo ľahko ani odpovedať.

Počas mojej návštevy akurát preberali 
situáciu na stanici. Učili sa, ako si vypýtať 
po slovensky lístok, ako sa dozvedieť, 
kedy ide najbližší vlak, kde si kúpiť no-
viny a podobne. Taktiež zisťovali, aký je 
to motorový či elektrický vlak. Zistili, kto 
to je výpravca, sprievodca, železničiar, 
vlakvedúci či pokladníčka. S takýmito ve-
domosťami sa už nemusia báť cestovať 
na Slovensko. 

Nakoniec som sa ujal slova opäť ja, 
pretože sa tento rok naskytla možnosť 
zúčastniť sa letného jazykového tábora 
na Slovensku, v ktorom by si mohli zlepšiť 
znalosti zo slovenčiny. Doteraz takúto 
možnosť študenti jablonského nemali, 
pretože sa tábora mohla zúčastniť len 
mládež do 16 rokov. Tento rok však bola 
horná veková hranica v treťom turnuse 
posunutá o rok vyššie. Vďaka tomu sa 
prvákom naskytla jedinečná možnosť 
stráviť dva týždne na Slovensku, kde by si 
mohli svoje znalosti zo slovenčiny preveriť 
v praxi. Okrem toho každý deň by mali 
jednu hodinu slovenčiny, počas ktorej 
by sa mohli slovenského lektora pýtať 
na veci, ktoré im robia najväčšie problémy 
alebo ktoré ich najviac zaujímajú.

Študentov táto možnosť zaujala, takže 
je dosť možné, že sa medzi nimi nájdu 
záujemcovia, ktorí radi vycestujú na dva 
týždne na Slovensko. 

Prvákom a druhákom jablonského 
lýcea prajeme pekné prázdniny a ďalší 
úspešný rok štúdia na tejto škole. Dú-
fam, že sa spolu stretneme o rok, aby 
sme sa opäť porozprávali, samozrejme 
po slovensky, o tom, čo majú nové, aké 
plány sa im už podarilo splniť a čo by 
chceli vo svojom živote dosiahnuť. Mladí 
študenti majú veľa plánov, veľmi krásnych 
a vznešených, ktorých realizácia nevždy 
býva ľahká. O tom by však niečo dokázali 
povedať čerství maturanti, ktorím prajeme 
veľa šťastia na ďalšej ceste životom, aby 
sa im na vysokej škole darilo a aby sa im 
splnili všetky študentské sny a plány. 

Text a foto: MARIÁN SMONDEK
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KRÁTKO ZO SPIŠA
Blahoželáme manželom Rozálii a Jo-

zefovi Dronzekovcom z Vyšných Lápš, 
ktorí 18. mája t. r. oslávili 59. výročie so-
báša a želáme im hodne zdravia, úsmevu 
na tvári, radosti z detí a vnukov. (dm)

*  *  *
28. mája t.r. bol vo Vyšných Lapšoch, 

smerom na Lapšanku, posvätený a otvo-
rený amfi teáter (na fotke). Slávnostného 

otvorenia sa zúčastnil miestny farár 
Czesław Hałgas, vojt gminy Nižné Lapše 
Paweł Dziuban, miestna dychovka a oby-
vatelia obce. (dm) 

*  *  *
Každý rok ohrávanie májov v Novej 

Belej organizujú požiarnici v spolupráci 
s folklórnym súborom Spiš, ktorí sa 
takýmto spôsobom snažia udržiavať 

starobylú tradíciu. Získaný výťažok 
z podujatia sa použiva v prospech novej 
zbrojnice. (aj)   

*  *  *
Festival  troch kultúr Lindada sa tento 

rok uskutočnil v Čiernej Hore. Stretli sa 
tam umelci prezentujúci rómsku, spišskú 
a podhalskú kultúru. Počas podujatia 
boli viaceré súťaže o. i. vysvetľovanie 
nárečových slov ako „bigiel“, „sifoner“ 
a pod., šplh na ľane, preťahovanie sa 
ľanom. Okrem toho bolo aj žrebovanie 
hodnotných cien. (aj) 

*  *  *
 V poslednom čísle Života sme písali 

o jednojazyčnej verzii novej tabule, ktorá 
sa objavila na krempašskom Kultúrnom 
dome. Vďaka aktivite krempašských kra-
janov bola táto tabuľa nedávno doplnená 
slovenským nápisom. (fp)
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UKONČENIE KURZU 
SLOVENSKÉHO JAZYKA

30. mája t.r. sa v hoteli cestovnej 
kancelárie Jordan v Krakove konala milá 
slávnosť odovzdávania certifi kátov tohto-
ročným absolventom kurzu slovenského 
jazyka, ktorého organizátorom je Spolok 
Slovákov v Poľsku. V jeho sídle sa už nie-
koľko rokov organizuje takýto kurz a vždy 
sa prihlásia viacerí záujemcovia. 

Vyučovanie prebiehalo počas celého 
školského roka v dvoch skupinách. Tento 
rok sa prihlásilo dvadsať študentov, ktorí 
sa rozhodli spoznávať jazyk a kultúru 
susednej krajiny. Ako hovorili účastníci 
kurzu, kultúru iného národa sa najlepšie 
spoznáva v jeho rodnom jazyku, preto sa 
rozhodli naučiť sa slovenčinu. Vyučova-
nie viedla lektorka Mgr. Lýdia Kovalíková 
zo Slovenska. S jej prácou boli študenti 
veľmi spokojní. Ako povedali, vďaka tejto 
energickej a milej slečne sa oboznámili so 
základmi slovenského pravopisu. Počuli 
aj o mnohých zaujímavostiach, ktoré Slo-
vensko ponúka každému návštevníkovi, 

stretli sa so slovenským umením, hudbou 
a niektorými spisovateľmi. Študenti si 
veľmi obľúbili hudbu speváka Petra Lipu, 
a najmä jeho pesničku Maturantky, ktorú 
si aj na záverečnom stretnutí zaspievali. 

Všetci poslucháči získali certifi káty 
ukončenia kurzu a dostali slovenské kni-
hy, ktoré im odovzdali predseda Spolku 
Jozef Čongva a generálny tajomník ÚV 
SSP Ľudomír Molitoris. Zároveň im po-
priali veľa príležitosti, pri ktorých využijú 
získané poznatky. 

Milé posedenie a malé občerstvenie 
zorganizoval pán Ryszard Bisztyga, za čo 
mu všetci veľmi pekne ďakujú. 

Na záver poprial generálny tajomník Ľ. 
Molitoris všetkým poslucháčom príjemný 
oddych a od septembra ich pozval na 
ďalšiu časť kurzu slovenčiny.  

Text a foto: 
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ  
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Predseda združenia 

Maciej Rutkowski

ORAVSKÉ UMELECKÉ 

ZDRUŽENIE

Už dávno sa na Orave hovorí, že čoraz menej detí sa zapája 
do umeleckej činnosti, prejavuje záujem o oravské tradície 
a ovláda hru na nejakom hudobnom nástroji a pod. Tento 
problém síce nie je len lokálny, týka sa viac-menej mnohých 
regiónov Poľska, ale riešiť ho treba lokálnym spôsobom. Teda 
tak, aby zvolený postup či riešenie oslovilo priamo deti. Veď 
doteraz v každej oravskej obci mali svoju ľudovú kapelu či 
dychovku, skoro v každej je aj súbor a v niektorých dokonca 
fungovalo aj ochotnícke divadlo. Čo sa teda stalo, že staršiu 
generáciu hudobníkov nemá kto vystriedať? Túto nepriaznivú 
situáciu si všimlo viacero nadšencov a milovníkov nielen hudby, 
ale predovšetkým Oravy. 

Aby sa im však ľahšie pôsobilo a mali väčšie možnosti združili 
sa v Oravskom umeleckom združení (Orawskie Stowarzyszenie 
Artystyczne – OSA). Toto združenie vzniklo v januári tohto roku 
a jednou z prioritných úloh, ktoré si zaumienilo zrealizovať, 
bolo vytvorenie oravskej hudobnej školy, ktorá by mala sídlo 
v Jablonke. Okrem toho by jednotliví učitelia mohli pôsobiť 
priamo v obciach, v ktorých by sa našlo viac záujemcov o hru 
na hudobných nástrojoch. Ďalším cieľom združenia je podpora 
všetkých umeleckých, kultúrnych a osvetových aktivít na Orave, 
teda nielen v gmine Jablonka, ale aj o vo Veľkej Lipnici a ďalších 
oravských obciach, ktoré do tejto gminy nepatria. Okrem toho 
sa združenie bude snažiť o rozvoj regionálnej činnosti, turistiky, 
rekreácie a športu, ako aj o podporu proekologických činností 
v tomto neveľkom cípe v doline Čiernej Oravy. Zakladajúcimi 
členmi OSA sú predovšetkým učitelia oravských škôl, avšak 
radi by privítali vo svojich radoch ďalších členov, nielen umelcov 
- maliarov, hudobníkov buď rezbárov pochádzajúcich z Oravy, 
či ďalších učiteľov, ale aj podnikateľov, ktorým rozvoj Oravy 
leží na srdci.

O tom, že združenie od svojho vzniku vôbec nelenilo, 
svedčí aj fakt, že už deň pred jeho vznikom, teda 21. januára 
t.r. zorganizovali jeho členovia sláčikový koncert pod vedením 
Krzysztofa Leksyckého, ktorý mal propagovať hru na hudobných 
nástrojoch, teda na pianíne, gitare a na husliach. Ďalší koncert 
sa uskutočnil o týždeň neskôr. Záujemcovia si mohli vypočuť 
ich skladby v hornozubrickom, veľkolipnickom, jablonskom 
a podvlčianskom kostole. 

Onedlho na to sa začali prijímacie pohovory na jednotlivých 
oravských základných školách a gymnáziách do oravskej hu-
dobnej školy. Záujemcov bolo naozaj veľa, veď sa ich prihlásilo 
až vyše 500. Spomedzi nich vybrali skúšajúci, teda Krzysztof 
Leksycki spolu s Maciejom Rutkovským a Kristiánom Gribáčom, 
dovedna 76 detí, ktoré ešte v marci začali chodiť na hodiny hry 
na hudobných nástrojoch. Tie im vo väčšej časti prepožičala 
novovzniknutá hudobná škola. Bez fi nančnej podpory by sa však 
kultúrna činnosť rozvíjala len veľmi ťažko. Oravská hudobná 
škola získala fi nančnú podporu z európskeho programu integ-
rovaného rozvoja vidieku Leader Plus, ktorú im sprostredkovalo 
Združenie rozvoja Oravy (Stowarzyszenie rozwoju Orawy).

Slávnostné otvorenie sa konalo 7. marca t.r. v aule Združenej 
školy hrdinov Westerplatte v Jablonke. Tu sa nádejní hudobníci 

mohli zoznámiť so svojimi 
učiteľmi a taktiež si vypo-
čuť hru na klavíri v podaní 
mladej klaviristky Domini-
ky Gribáčovej z Podvlka. 
A odvtedy sa začal každo-
denný kolobeh, v ktorom 
sa pomaly mladí hudobníci 
začali priúčať tajom hudob-
ného umenia. Hodiny hry 
na husliach vedú Krzysztof 
Leksycki a Ilona Nieciąg 
z Hornej Zubrice a Marcin 
Kowalczyk z Veľkej Lipnice, 
na gitare učí hrať Kristián 
Gribáč z Podvlka a na klavíri Marek Ciesielski z Noweho Targu 
s Mirosławom Smoleńom z Veľkej Lipnice. Učitelia zatiaľ učia 
hrať deti v Jablonke, v Hornej Zubrici a vo Veľkej Lipnici. 

Keďže sa však blíži koniec školského roka a deti sa už tešia 
na prázdniny, podobne aj v hudobnej škole budú mať prázdniny. 
Avšak skôr, ako sa začnú, čaká žiakov ich prvé koncertné vystú-
penie na záver školského roka, ktoré sa uskutoční 17. júna t.r. vo 
Veľkej Lipnici a v Jablonke. Pri tejto príležitosti budú mať rodičia 
možnosť zapísať svoje deti do hudobnej školy na budúci školský 
rok, ktorá zaháji svoju činnosť septembri t.r. Svoje deti budú môcť 
rodičia zapísať taktiež 20. júna medzi 16.00 a 18.00 v Združenej 
škole hrdinov Westerplatte v Jablonke. Bližšie informácie o čin-
nosti OSA nájdete na webovej stránke www.osa-orawa.eu.

Novému oravskému umeleckému združeniu prajeme do 
ďalších rokov veľa úspešných projektov, ktoré by zveľadili tento 
neveľký, ale za to prekrásny región Oravy.

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Milí priatelia a krajania,
dovoľujeme si Vás informovať, že na Slovensku 

vznikol novy web: www.jankohrasko.info – prvá časť 
o folklóre. Na stránke sa nachádzajú informácie o folk-
lórnych súboroch, skupinách, detských kolektívoch, 
muzikantoch, ľudových hudbách, ľudových výrob-
coch, festivaloch a podujatiach a iných folklórnych 
aktivitách.

Najnovšie sa k týmto aktivitám pridalo aj vysielanie 
on-line internetového folklórneho radia JankaHraska. 
Informácie sa nachádzajú  taktiež na webe: http://ra-
dio.jankohrasko.info/. Rádio sa dá naladiť aj priamo 
na stránke: http://live.goq.cz/radio-jankohrasko/. 

Tvorcovia stránky a internetového radia hľadajú 
spolupracovníkov a partnerov aj v radoch Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Kontakt: Ing. Igor Hraško, redak-
tor, moderátor JankoHrasko.Info, J. Šimka 2, 036 01 
Martin, mobil1: 0905 586 791, mobil2: 0910 942 697, 
e-mail: igorhrasko@jankohrasko.info, SKYPE: igor.
hrasko, www.jankohrasko.info. 

Mgr. Martin Štrbka



ŽIVOT   jún 2007      www.tsp.org.pl 17

V Galérii slovenského umenia 
Spolku Slovákov v Poľsku sme 
od polovice apríla mohli obdi-
vovať „fotobity“ Andrzeja Wierz-

chowského, novinára, básnika a publi-
cistu, ktorého koníčkom, ale aj prácou je 
fotografovanie. Nie je to však obyčajné 
fotografovanie, pretože obraz zachytený 
digitálnym fotoaparátom prechádza 
dlhou metamorfózou, pokiaľ z neho ne-
vznikne fotobit v autorovej dielni. 

Andrzej Wierzchowski svoju kariéru 
začínal ako novinár a fotoreportér. 
Najviac ho však zaujala umelecká 
fotografi a, neskôr grafi ka, až nakoniec 
vytvoril špecifi cký typ počítačovej grafi ky 
– fotobit. Nie je to však umenie, ktoré je 
založené na novinkách najmodernejšej 
počítačovej techniky, ale starý klasický 
spôsob spracovania fotografi í s využitím 
najnovších možností. 

Záľuba vo fotografiách sa zrodila 
u Andrzeja Wierzchowského už dávno. 
Avšak grafika ho nadchla omnoho 
neskôr. Hlavným magnetom, ktorý ho 
ku grafi ke pritiahol, boli diela poľských 
autorov z medzivojnového obdobia, 
predovšetkým Janusza M. Brzeského. 
Fotobity Andrzeja Wierchovského sú 
charakteristické jednoduchosťou, kto-
rých spektrum farieb nevychádza poza 
rámec farieb klasickej atramentovej 
tlačiarne. Technika spracovania obrazov 
využíva len malinkú čiastočku možností 
počítačovej grafi ky. Je to istá hranica 
medzi maliarskym plátnom a jedineč-
ným prístupom ku každej fotografii, 
ktorú autor vykonal a obohatil o svoj 
umelecký pohľad na skutočnosť, ktorá 
ho obklopuje. Ale veď predsa už dávno 

ľudia na tomto svete odkryli pravdu, že 
v jednoduchosti je krása. 

A prečo práve Spiš je motívom jeho 
fotobitov? Je to miesto, kde nachádza 
autor svoju múzu, ktorá ho pobáda 
k tvorivosti. Spiš je práve tým mies-
tom, ktoré očarilo autora natoľko, že 
neustále sa sem vracia, a zakaždým 
odkrýva niečo nové. Je to región, ktorý 
ho neustále obohacuje o nové nápady 
a myšlienky.

Vernisáž výstavy Andrzeja Wierz-
chowského sa konala v našej galérii 
13. apríla t.r. Úvodné slovo pri otvorení 
výstavy patrilo predsedovi SSP Jo-
zefovi Čongvovi, ktorý sa vo svojom 
príhovore vrátil späť k bohatej, ale tiež 
búrlivej histórii tohto regiónu, ktorý 
v minulosti patril medzi 
najbohatšie regióny v 
strednej Európe. Bol 
známy hlavne vďaka 
obchodným cestám, 
ktoré viedli cez bohaté 
kráľovské mestá. Tie sa 
stali základom sporov 
medzi Poľskou a Uhor-
skou korunou. Je to 
však krajina, kde sa 
môžeme presvedčiť o 
vplyvoch mnohých kul-
túr, nielen maďarskej 
a poľskej, či nemeckej 
a židovskej, ale aj tej 
jednoduchej ľudovej, 
teda spišskej. 

Ako ďalej spomenul generálny tajomník 
ÚV SSP Ľudomír Molitoris, kultúrne bohatstvo 
regiónu sa stalo aj príčinou sporov, ktoré 
vyvrcholili začiatkom 20. storočia, po ktorom 
bol nakoniec Spiš rozdelený medzi Poľsko 
a Slovensko. Veľkosť niekdajšej kultúry sa 
však zachovala v mnohých kultúrnych pa-
miatkach, ktoré môžeme dnes obdivovať. Na 
to poukázal aj priateľ autora Filip Ratkowski, 
ktorý kvôli náhlej chorobe autora ho pri otvo-
rení jeho výstavy zastupoval a priblížil históriu 
tvorby Andrzeja Wierzchowského. Na záver 
ofi ciálnej časti Ľ. Molitoris poďakoval všetkým 
za to, že si prišli pozrieť fotobity známeho 
autora, a pozval všetkých na malé pohostenie 
i čašu dobrého slovenského vína.

Text a foto: MARIÁN SMONDEK

Úvodný príhovor predsedu Spolku 

Jozefa Čongvu (v strede)

Prehliadka výstavy s pohárikom vínaF. Ratkowski oboznamuje 

s tvorbou A. Wierzchowskiego

Pohostenie a komorné diskusie o výstave
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Tradícia univerzitného vzdelávania 
na území Slovenska siaha do ďalekej 
minulosti. Svedčí o tom aj významné 350. 
výročie založenia prvej školy univerzitné-
ho charakteru v Košiciach. Myšlienkou 
zriadiť katolícku univerzitu v Košiciach 
sa zaoberal už kardinál Peter Pázmaň, 
ktorý pôsobil v Košiciach (v rokoch 
1601-1602) na jezuitskej misii a uvedo-
moval si významnú polohu tohto mesta 
na severovýchode Uhorska. Založenie 
univerzity si však vyžadovalo splnenie via-
cerých podmienok, ako napr. materiálne 
zabezpečenie, potvrdenie od kráľa, aby 
nadobudnuté akademické diplomy mali 
právnu platnosť a zároveň aj cirkevné 
schválenie, keďže  univerzita bola v tomto 
období cirkevnou ustanovizňou. 

Táto myšlienka sa naplnila až v roku 
1657, keď biskup Benedikt Kišdy na návrh 
jezuitov založil listinou „studium univer-
sale“ akadémiu a dal jej do vena 40 tisíc 
toliarov. Akadémia alebo Univerzita vznik-
la pod vedením jezuitov Spoločnosti Je-
žišovej. Biskup však stanovil podmienku, 
že univerzita nikdy nebude presťahovaná 
za hranice Jágerskej diecézy a zároveň 
jezuiti – univerzitní profesori – ak by museli 
odísť, časť z nich vstúpi do služieb diecé-
zy a ostane pôsobiť v Košiciach. 

Erigovanie univerzity dokončil cisár 
Leopold I. vydaním v roku 1660 tzv. zlatej 
buly Košickej univerzity, ktorá jej zabez-
pečila rovnaké privilégiá, aké mali všetky 
ostatné univerzity habsburskej monarchie 
vo Viedni, v Prahe, v Kolíne nad Rýnom, 
Trnave, Olomouci či v ďalších európskych 
mestách. Významné bolo ustanovenie 
uznávani akademických stupňov: bakalár, 
magister a doktor. Poslaním univerzity 
bolo prinavrátiť Košice a tým aj severový-
chodné Uhorsko ku katolíckej viere. Vďaka 
zodpovednému prístupu jezuitov boli 
absolventi univerzity múdri a na vysokej 
mravnej úrovni, pripravení na vykonávanie 
povolania, ktoré si zvolili. Veľký dôraz sa 
kládol aj na výchovu a vzdelávanie mladé-
ho kléru pre Jágerskú diecézu.  

„Academia Cassoviensis“ mala štruk-
túru podobnú iným univerzitám, ktoré 
viedli jezuiti a určoval ju študijný poriadok. 
Na čele univerzity stáli rektor, vicerektor a 

350. VÝROČIE ZALOŽENIA 
PRVEJ KOŠICKEJ UNIVERZITY

kancelár, na čele fakúlt dekani. Dominant-
nou fakultou bola v tom čase Teologická 
fakulta. Okrem nej tvorili súčasť univerzity 
aj Filozofi cká a Právnická fakulta. Na Fi-
lozofi ckej fakulte sa prednášala fi lozofi a, 
história, študovali sa jazyky, ale bol vy-
tvorený aj priestor pre prírodné vedy ako 
fyzika, matematika, zemepis a botanika. 
Univerzita sídlila najskôr v priestoroch krá-

Po vydaní osvietenského ustanovenia 
- Ratio educationis sa zmenila na Košic-
kú kráľovskú akadémiu a stratila svoju 
samostatnosť. Stala sa pobočkou jedinej 
uhorskej univerzity v Budíne s právom 
promovať. Po vzniku Košickej diecézy 
bol založený kňazský seminár sv. Karola 
Boromea, kde sa prednášala teológia 
a fi lozofi a. V roku 1850 sa Právnická fa-
kulta premenila na Právnickú akadémiu a 
v tejto podobe pôsobila do roku 1921. 
Košice sa opäť stali sídlom vysokej školy 
de iure v roku 1937 zriadením Vysokej 
školy technickej Dr. Milana Rastislava 
Štefánika. Jej trvanie však bolo veľmi 
krátke a novým zákonom bola v roku 
1939 zrušená. 

Po skončení 2. svetovej vojny bola 
v Košiciach zriadená Vysoká škola poľ-
nohospodárska a lesného inžinierstva, v 
roku 1947 pobočka Pedagogickej fakulty 
Slovenskej univerzity, v roku 1948 pobočka 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, 
v roku 1949 Vysoká škola veterinárska a v 
roku 1952 Vysoká škola technická. 

Zlúčením pobočky Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave a 
Filozofi ckej fakulty vytvorenej z Filolo-
gickej fakulty Vyššej školy pedagogickej 
v Prešove vznikla v roku 1959 Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika, ktorá nadvia-
zala na historickú jezuitskú Košickú 
univerzitu. V roku 1964 sa ustanovila 
Pedagogická fakulta so sídlom v Prešo-
ve a začlenila sa do zväzku Univerzity 
P. J. Šafárika. Neskôr k nej pribudla 
Prírodovedecká a Právnická fakulta. V 
roku 1990 sa Univerzita P. J. Šafárika 
rozšírila o ďalšie dve fakulty - Pravo-
slávnu bohosloveckú a Gréckokatolícku 
bohosloveckú fakultu. V roku 1997 sa 
vyčlenila z košickej univerzity Prešovská 
univerzita. Košická univerzita ostala 
s troma fakultami - Lekárskou, Príro-
dovedeckou a Právnickou, ku ktorým 
pribudli o rok neskôr Fakulta verejnej 
správy a Filozofi cká fakulta.

V súčasnosti táto univerzita pripravuje 
mnohých odborníkov v rôznych odbo-
roch. Má dôležité postavenie medzi škola-
mi univerzitného charakteru na Slovensku 
a spolupracuje s významnými univerzitami 
vo svete. Svoje vysokoškolské vzdelanie 
na tejto alma mater nadobudli viacerí 
naši krajania. Ako posledná promovala 
krajanka JUDr. Cecília Švientková, rod. 
Cervasová z Novej Belej.       

Sprac. Agáta Jendžejčíková

ľovského domu a až v rokoch 1671-1684 
bol postavený univerzitný komplex. 

Na Košickej univerzite pôsobili vynika-
júci profesori ako Martin Palkovič, Samuel 
Timon, Štefan Kaprinai, Karol Wágner, 
Juraj Sklenár, Michal Lipšic, ktorý bol 
šíriteľom novej fyziky v celej monarchii a 
ďalší. Na univerzite prednášali študentom 
všetkých národností vtedajšieho Uhorska 
riadni a mimoriadni profesori. Vyučovacím 
jazykom bola latinčina. Univerzita mala 
svoju knižnicu, kostol, tlačiareň a súviseli 
s ňou aj iné ustanovizne ako gymnázium, 
seminár, konvikt, správa poddaných de-
dín a iného majetku. Univerzita vlastnila 
viaceré obce na Spiši, v Abovskej a Zem-
plínskej stolici a z gemerských miest jej 
patrila Jelšava. Košická univerzita vo veľkej 
miere ovplyvnila rozvoj vedy, vzdelanosti a 
duchovnej kultúry v 17. a 18. storočí.  

V roku 1773 prestala univerzita patriť 
jezuitskému rádu a prešla do pôsobnosti 
jágerského biskupa Alma universitatis. 



ŽIVOT   jún 2007      www.tsp.org.pl 19

Z diania 
na Slovensku

Posledný aprílový týždeň sa vo väčši-
ne spišských turistických lokalít otvárala 
letná sezóna. V Slovenskom raji začal 
program už v piatok 27. apríla na námesti 
v Spišskej Novej Vsi, kde sa okrem hudob-
ných a folklórnych skupín prezentovali aj 
poskytovatelia služieb cestovného ruchu, 
horská služba, múzeá, či remeselníci. 
Ofi ciálne otvorenie sa uskutočnilo v Hra-
bušiciach na Podlesku výstrelom z dela. 
V blízkej budúcnosti je naplánovaná 
prezentácia kartuziánskeho kláštora na 

návštevníkov až o dva týždne neskôr. Tí si 
mohli vychutnať nielen rytierske súboje, 
ale aj stredoveké špeciality, či vyrobiť na 
hrnčiarskom kruhu vlastný hrnček.

*  *  *
Keď vedci v roku 1970 spozorovali na 

snímkach z kozmu poškodenie atmosféry, 
varovali svetovú verejnosť pred ničivými 
dôsledkami civilizácie. Od tohto času 
si každoročne 22. apríla pripomíname 
Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti 
minister životného prostredia SR vyzval 
obyvateľov, aby vyjadrili svoju spolupat-
ričnosť a vydržali aspoň päť minút bez 
elektrického prúdu. A tak v čase od 20.00 
do 20.05 sa väčšina Slovenska ponorila 
do tmy. K oslavám Dní Zeme sa pridali 
aj obyvatelia Zamaguria akciou Čisté 
hory a potoky, do ktorej sa zapojili žiaci 
miestnych základných škôl. Zúčastnili sa 
čistenia Pieninského národného parku 
v Červenom kláštore.

*  *  *
V dňoch 24. – 26. apríla sa v Prešove 

uskutočnil už šiesty ročník konferencie 
Slovenská republika (1939 – 1945) očami 
mladých historikov. Na konferencii sa ok-
rem mladých historikov z územia celého 
Slovenska zúčastnili aj historici z Poľska, 
Čiech a Rakúska. Tohtoročnou témou 
bolo obdobie od vzniku prvej Sloven-

Na historicky prvú návštevu Sloven-
skej republiky prišla v dňoch 21. – 23. mája 
holandská kráľovná Beatrix. Návšteva 
sa uskutočnila na pozvanie preziden-
ta Ivana Gašparoviča a mala prispieť 
k zlepšeniu vzťahov medzi oboma kraji-
nami v politickej, hospodárskej, kultúrnej 
a spoločenskej oblasti. Prezident s kráľov-
nou hovorili o problematike európskej 
ústavnej zmluvy, ale aj o zdravotníctve, 
kultúre a umení. Paralelne s rozhovormi 
najvyšších predstaviteľov rokovali minis-
tri zahraničných vecí oboch krajín J. Kubiš 
a M. Verhagen.

*  *  *
Slovensko sa v dňoch 24. – 27. mája 

stalo hostiteľskou krajinou predsedov 
parlamentov členských a kandidátskych 
krajín Európskej únie. Konferencia sa 
uskutočnila v Bratislave a zúčastnilo sa 
jej vyše 40 vrcholných predstaviteľov 
zákonodarných zborov z 27 členských 
krajín EÚ a z Chorvátska, Turecka, Ma-
cedónska a Ukrajiny. Diskusia sa týkala 
predovšetkým otázok európskej ústavnej 
zmluvy, budúceho rozšíreniu EÚ, zvyšo-
vania európskeho národného povedomia 
a pomoci parlamentom vznikajúcich 
demokracií. Vyvrcholením bola diskusia 
o Ukrajine a jej ceste k demokracii, pričom 
všetky štáty vyjadrili podporu jej integrač-
ným ambíciám.

*  *  *
Karpatské bukové lesy by sa mohli 

stať ďalšou pamiatkou zaradenou do 
Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. 
Ide o spoločnú slovensko-ukrajinskú prí-
rodnú pamiatku, ktorá má podľa exper-
tov UNESCO výnimočnú celosvetovú 
hodnotu. O konečnom zápise rozhodne 
21 členov Výboru Svetového dedičstva 
UNESCO na svojom zasadnutí na Novom 
Zélande v júni 2007. Zo Slovenska sa 
v tomto zozname už nachádzajú: Vlkolí-
nec, Bardejov, Spišský hrad, Banská Štiav-
nica a Slovenský kras - Aggtelek (spoločne 
s Maďarskom). Karpatské bukové pralesy 
by sa tak stali šiestou slovenskou pamiat-
kou v tomto prestížnom zozname.

*  *  *
Turistický chodník Prielom Dunajca 

v Pieninskom národnom parku (červená 
značka) bude od 28. mája pre turistov 
uzatvorený. Dôvodom je rozsiahla oprava 
chodníka po celej jeho trase (Červený 
kláštor – Lesnica). Práce by mali trvať do 
polovice júna. 

Milica Majeríková

skej republiky po salzburské rokovania. 
V rámci prezentácií odznelo niekoľko prí-
spevkov, týkajúcich sa obdobia napätých 
slovensko-poľských vzťahov v rokoch 
1938 – 1939 i postoja slovenskej menšiny 
k týmto udalostiam.

*  *  *
Na hraničnom priechode v Trstenej 

30. apríla otvorili spoločné kontaktné 
pracovisko slovenskej a poľskej hraničnej 
stráže, ktoré je v nepretržitej prevádzke 
od 1. mája. Malo by uľahčiť vzájomnú 
spoluprácu medzi oboma krajinami 
a rýchlejšiu výmenu informácií o dianí 
v pohraničí.

*  *  *

Kláštorisku. V sobotu 28. apríla sa otvá-
rala letná turistická sezóna v Pieninách. 
Okrem tradičného „odomykania“ vôd 
Dunajca (na obrázku) sa návštevníci mohli 
zúčastniť slávnostného otvorenia zre-
konštruovaného kostola sv. Antona pus-
tovníka v priestoroch druhého spišského 
kartuziánskeho kláštora v Červenom 
Kláštore (na obrázku). V nedeľu 29. apríla 
sa otvorili aj hradné brány zámku v Starej 
Ľubovni, čo bolo spojené s vystúpením 
sokoliarov a skupiny historického šermu. 
Jeden z najnavštevovanejších hradov na 
Slovensku – Spišský hrad privítal prvých 
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D ňa 25. mája t.r. sa vo vyšnolapšanskej klubovni konal 47. 
ročník recitačnej súťaže – Deň slovenskej poézie a prózy 
’2007. Toto podujatie organizuje Spolok Slovákov v Poľsku 

a redakcia Život pre žiakov základných škôl a gymnázií zo Spiša a 
Oravy, ktorí sa učia slovenčinu. 

Na tohtoročnej recitačnej súťaži sa predstavilo vyše tridsať žiakov, 
ktorí do Vyšných Lápš prišli v sprievode svojich učiteľov slovenčiny. 
Počas prednesov si učitelia mohli porovnať znalosť slovenčiny svojich 
žiakov s ostatnými. Tentoraz sa do súťaže zapojili aj žiaci z Oravy 
z Podvlka, čo sme s radosťou uvítali. 

Na úvod súťaže sa všetkým zhromaždeným prihovoril generálny 
tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, podľa ktorého práve toto podujatie 
svedčí o záujme detí o slovenskú literatúru a ochotu obohatiť svojím 
poznaním aj všetkých zhromaždených, medzi ktorými boli o. i. konzul 
SR v Krakove Marián Balaž, predstaviteľka školskej správy z Nového 
Targu Bożena Rabiasz, podpredseda Spolku Ján Špernoga, riaditeľ 
gymnázia v Krempachoch Jan Szenderewicz, riaditeľka ZŠ v Kacvíne 
Anna Cisaková, kňaz Jozef Bednarčík a krajania z Vyšných Lápš, 
Lapšanky a Krempách. 

Keďže Spolok vedie aj edičnú činnosť a každoročne sa snaží sprí-
stupniť poľskému čitateľovi poľské preklady diel slovenských autorov, 
uskutočnila sa aj prezentácia knihy rozprávok Vrabčí kráľ Júliusa Balco. 
Táto kniha bola odmenou pre všetkých účastníkov súťaže. Na záver 
príhovoru Ľ. Molitoris poprial súťažiacim veľa šťastia a ostatným príjemné 

Po ich vystúpeniach sa začala súťaž v prednese. Podujatie modero-
vala Anna Šoltýsová z Jurgova, ktorá postupne vyvolávala jednotlivých 
recitátorov netrpezlivo čakajúcich na svoje vystúpenie. Mladí nadšenci 
slovenskej poézie a prózy súťažili v troch vekových kategóriách: mladšia 
skupina (1.-3.tr. ZŠ), staršia skupina (4.-6. tr. ZŠ) a gymnazisti. Prednesy 
hodnotila trojčlenná porota v zložení: Ján Špernoga, Aldona Zahorová 
a Dorota Mošová. 

Súťaž mala dobrú úroveň, o čom svedčili nielen znamenite pripra-
vené prednesy, ale aj výber krátkych próz a básní. Žiaci volili takých 
autorov, ako napr. Mária Rázusová-Martáková, Ľudmila Podjavorinská, 
Ferko Šelinger, Janko Kráľ, Miroslav Válek, Ľudovít Štúr, Hana Zelinová, 
Daniel Hevier, Elena Čepčeková, Krista Bendová, Ján Andel, Pavol O. 
Hviezdoslav, Janko Silan, Peter Kováčik, František Bartoš, Milan Rúfus, 
Viera Janusová a ďalší.

Najväčším dojmom zapôsobili na divákov prednesy gymnazistov 
Dominiky a Márie Majerčákových z Novej Belej, Klaudie Miškovičovej 
z Jurgova a Tomáša Petráška z Krempách, ktorí sú už skúsenými 
recitátormi. Predsa sa zúčastňujú našej súťaže pravidelne už nie-
koľko rokov. Z mladších recitátorov pôsobivo prednášala Dominika 
Pacigová z Krempách, Monika Radecká z Kacvína, Anna Chovan-

DEŇ SLOVENSKEJ PO

počúvanie. 
Na úvod sa mimo súťaže 

sa prezentovali štyri žiačky: 
Veronika Braviaková, Edita 
Zubeková, Kinga Krišíková 
a Magdaléna Krišíková zo 
záujmového krúžku sloven-
ského jazyka, ktorý pôsobí 
pri miestnej klubovni. Boli 
sme milo prekvapení úrovňou 
ich prednesov. A dúfajme, že 
do budúcich rokov nám rastu 
nové talentované recitátorky. 
Najmladším účasťníkom bol 
štvorročný Miško Moš z Novej 
Belej, ktorý predniesol báseň 
O koze rohatej.

P. Górová z Kacvína J. Surma z Krempách

Začiatočník Miško Moš s mamou Čestní hostia

Gen. tajomník Spolku Ľ. Molitoris vyhodnocuje súťaž K. Krišíková 

z Vyšných Lápš
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Vyšné Lapše 25.5.2006
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cová z Jurgova, Júlia Kurnátová z Novej Belej a Natália Bogačíková 
z Nedece. 

Kým sa porota radila, žiakom sa prihovoril konzul Marián Baláž, ktorý 
doniesol pre nich niekoľko slovenských kníh. 

Súťaž v krátkosti vyhodnotil Ján Špernoga a pritom upozornil recitá-
torov na niektoré prípady nesprávnej výslovnosti najmä pri „l“ a „ľ“, „h“ 
a „ch“ alebo problémy s prízvukom, či zlou výslovnosťou dvojhlások. 
Najlepší recitátori boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. Všetci 
účastníci súťaže dostali pamätné diplomy a malé darčeky. Na záver 
Ľ. Molitoris poďakoval žiakom za každodenne vynakladané úsilie spoz-
návania slovenskej literatúry a jazyka, ale aj učiteľom za sprevádzanie 
žiakov cestičkami jazykových javov a literárnych textov. 

Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa pričinili k zorganizovaniu 
tohtoročného podujatia a príprave priestorov klubovne. Poznamenajme, 
že v klubovni má svoje sídlo aj terénne pracovisko redakcie Život, ktoré 
vedie Dorota Mošová. 

Nám neostáva nič iné, len pozvať všetkých žiakov na budúcoročnú 
súťaž a popriať im príjemné blížiace sa prázdniny. 

Text a foto: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

ÉZIE A PRÓZY ’2007

Výsledky:
Mladšia skupina (1.-3. tr. ZŠ)
Poézia
1. Dominika Pacigová z Krempách 

za prednes básne E. Čepčeko-
vej Nech vravia ruže

2. Magdaléna Dluhá z Novej Belej 
za prednes básne M. Válka  Ako 
sa Kubo stratil 

3. Anna Chovancová z Jurgova za 
prednes básne M. Rúfusa Rozho-
vor v parku so strážnym anjelom

 Zvláštne ocenenie pre Júliu 
Kurnátovú z Novej Belej za 
prednes básne J. Andela Išla 
myška, pavúk

Próza
1. Monika Radecká z Kacvína za 

prednes prózy M. Jančovej Na 
čučoriedkach

2. Eva Bendiková z Novej Belej za 
prednes krátkej prózy J. Andela 
Na lúke

3. Karolína Radecká z Kacvína 
za prednes prózy H. Zelinovej 
Meno pre bábätko

Staršia skupina (4.-6. tr. ZŠ)
Poézia 
1. Patrícia Górová z Kacvína za 

prednes básne D. Heviera Veľké 
M malého človeka

2. Natália Bosáková z Podvlka za 

prednes básne E. Čepčekovej 
Dovidenia, škola!

3. Daria Bogačíková z Nedece za 
prednes básne Ľ. Podjavorin-
skej Staval vrabec

 Zvláštne ocenenia: Izabela 
Silanová z Jurgova za prednes 
básne M. Rázusovej-Martákovej 
Neposlušné vajíčko, Margita 
Šoltýsová z Novej Belej za 
prednes básne K. Bendová 
Keby rozum mala stonožka

Próza
1. Terézia Petrášková z Krempách 

za prednes prózy J. Ľ. Holubyho 
O kohútikovi a psíkovi

Gymnazisti
Poézia
1. Mária Majerčáková z Novej Belej 

za prednes básne P.O. Hviezdo-
slava Mňa kedys´ zvádzal svet

2. Klaudia Miškovičová z Jurgova 
za prednes básne J. Silana Ľaľa, 
jak rieka Bialka tečie

Próza
1. Dominika Majerčáková z Novej 

Belej za prednes prózy P. Ková-
čika Svadobná kytica

2. Tomáš Petrášek z Krempách za 
prednes rozprávky Ako deduško 
menil, kým nevymenil

Súťaž hodnotila porota v zložení: (zľava) D. Mošová, 

A. Zahorová a J. Špernoga

Propago-

vaná kniha 

Vrabčí kráľ

Účastníci recitačnej súťaže

Odovzdávanie cien
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Poviedka na voľnú chvíľu

V yučil sa jeden mladík za krajčíra. Len 
čo dostal prepúšťací list, vybral sa do 
sveta. Oblečený bol dosť slušne, až na 

hlave mal veľký širák, taký chlopniak. Telesná 
postava jeho bola tenká a vysoká, že keby 
nebol mal deväť ihiel v kabáte zapichnutých, 
bol by ho vietor uchytil. Tak ako šiel, prišiel do 
jedného mesta. Zastavil sa na kraji v jednom 
hostinci. No a objednal si hrudu syra a liter 
páleného. Keď vypil liter páleného, dal sa do 
jedenia syra. Tak trochu toho syra zjedol. To 
pálené mu nerobilo dobrotu, chcel si trochu 
oddýchnuť, až zaspal. Keď sa prebudil, čo 
videl? Syr od múch nebolo ani vidieť. Dlho 
nerozmýšľal, chytil z hlavy ten chlopniak a 
udrel na tie mušky, čo sedeli na tom syre, 
takže máloktorej sa podarilo uletieť. Dal sa 
potom do čítania, tak ich načítal tisíc. Keď bol 
s tým hotový, zaplatil za pálené a za syr. Ten 
zvyšok syra si schoval do kapsy. Požiadal ešte 
hostinského, aby mu dal taký vrchnák zo ška-
tule a kúštik špagáta. Ten špagát si upravil na 
ten vrchnák a na tú škatuľu napísal: ,,Z dobrej 
miery na jedno uderenie som zabil tisíc. A keď 
sa najedujem, zabijem aj desaťtisíc.“

Zavesil si to na seba tak, kto sa odzadu po-
zrel, aby to mohol prečítať. No a šiel ďalej. Prišiel 
až pred jednu horu. Na kraji hory býval jeden 
silák. Jeho doma nebolo, len jeho matka. Tak 
ako vstúpil dnu, ona hneď prečítala na chrbte na 
lej škatuli, čo mal napísané. Čudovala sa:

,,Toto je silnejší než môj syn.“
Hneď mu dala stoličku, aby si sadol, že 

však za chvíľku príde jej syn, že sa potom 
porozprávajú.

Netrvalo dlho, ona vyšla pre čosi na dvor a 
vtom prišiel jej syn.

Ona hneď mu zvestovala, že kto je u nich, 
vraj silnejší než ty.

,,No však ja s ním vyprobujem!“
Pekne ho privítal a pýtal od matky večeru. 

Dosť dlho to trvalo, čo bola večera hotová, lebo 
silák mal ohromný žalúdok, potreboval mnoho 
jedla. Matka si myslela, že aj krajčír toľko zje 
ako jej syn, tak im priniesla večeru obom na 
lavóre. No silák sa dal s chuťou do jedenia. Jeho 
porciu zjedol, ale krajčír neodjedol ani za desať 
dekagramov z toho a hovorí:

„Mne to vraj stačí, ja veľa nezjem. Ja toľko 
nezjem ako ty, ja mám takú iniciatívnu silu.“

No keď sa najedli, vraj:
„Poďme trocha von sa podívať.“
Silák mu ukázal dva také päťstolitrové sudy 

a hovorí mu:
„Kamarát, choď po vodu. Vopchaj si takto 

prsty do sudov a pod hentým krom je studňa, 
naplň ich vodou a dones!“

Krajčír pozrel na sudy a nebol by ich tam ani 
dokotúľal, nieto ešte na prstoch doniesol.

„Pozri, ja to spravím ináč,“ riekol krajčír. „Daj 
mi motyku, rýľ a lopatu, ja vykopem studňu a 
donesiem ti ju tu pred dom.“

Toto všetko počúvala aj matka silákova. 
Tej to ale nešlo do hlavy a bála sa, že im voda 

zo studne vytečie a že nebudú mať nič. Tak 
povedala synovi:

„Čo komu hovoríš, sprav si, ako to ty 
robíš.“

Silák išiel, vzal sudy na tri prsty, natočil plné 
vody a doniesol domov.

Krajčír až teraz videl, že je ozaj silákom. 
Na druhý deň sa vybrali spolu do hory. Ako tak 
po chodníku kráčali, krajčír zbadal škovránka 
sedieť na vajciach. Pekne ho chytil a strčil si ho 
živého do vačku. No keď už dochádzali k hore, 
odpočinuli si. Silák hovorí:

„Oprobujme si naše sily!“
„Nedbám,“ povedal krajčír. Silák chytil 

kus kameňa, stisol ho, až z kameňa kvapkala 
voda.

„To je nič,“ povedal krajčír. Medzitým vytia-
hol krajčír z vačku ten syr a stisol:

„Podívaj sa, nech ti z kameňa mlieko tečie 
ako mne!“

Ten sa kuká, prizerá, vraj: 
„Máš pravdu.“
Proboval silák stískať kameň, ale zakaždým 

len kvapkala voda. Potom ho potľapkal po pleci 
a povedal:

„Si pevnejší.“
Naraz silák chytí zas kameň a hovorí:
„Ktorý z nás vyššie vyhodí?“
Vyhodil kameň do výšky. Polhodinu letel ka-

meň hore a polhodinu letel dolu. Tak dohromady 
čakali celú hodinu, až kameň dopadol na zem.

Krajčír povedal:
„To je nič, kamarát. Podívaj sa na môj 

kameň!“
Siahne do kapsy, chytí škovránka, vyhodí do 

vzduchu. Škovránok natiahol krídla a natešený 
začal spievať.

„Počuješ, ako piští? A teraz čakaj, kedy 
dopadne!“

Čakali oni veru dve hodiny:
„No, už hádam bude hore.“
A keď čakali dve hodiny, silák povedal:
„No už vraj by mal dopadnúť.“
Ale kameň neletel nič. Krajčír mu na to 

hovorí:
„Museli by sme dva dni čakať, len čo pôjde 

hore, a čo pôjde dole, to sú dohromady štyri 
dni.“

Silák na to hovorí:
„Aj v tejto veci si silnejší.“ Vstali a vstúpili do 

hory. Silák sa chcel pochváliť pred krajčírom. Čo 
len mohol rukami objať, takého duba vytrhol aj 
s koreňom. A hovorí:

„To nám postačí na týždeň.“
„No, keby si chcel, ja by som sa tak netrápil, 

omotal by som celú horu do reťazi a odniesol by 
som ju domov aj s koreňmi.“

„Ale načo by si to robil? Aj tak si silnejší ako 
ja, musím ustúpiť.“

Silák si naložil strom na chrbát za hrubý 
koniec pri koreni s tým presvedčením, že tam 
je strom ľahší. A krajčír sa uchopil koruny stro-
mu, že tam je to ťažšie, a išli domov. Ale krajčír 
si vliezol do koruny a začal si pískať krásnu 
melódiu. Silák cely spotený, čo ťahal strom aj 
s krajčírom.

„Ej hľa, ten to musí mať ľahké, keď si ešte aj 
píska a ja už nevládzem,“ mysli si silák a zavolá: 
„Musíme si teraz stoj čo stoj oddýchnuť.“

Hodil strom z pleca na zem. Vtom dostal 
krajčír odraz, z tej koruny stromu preletel až 
napredok. Silák sa práve obracal ku korune a 
videl, že krajčír preskočil cez celý strom.

„Čo to robíš, kamarát?“
„Preskakujem ten strom.“

„Skúsim to aj ja, či to spravím?“
Silák sa rozbehol a skočil do polovice tej 

koruny. Ešte raz sa rozbehol asi zo stometrovej 
diaľky, tak doskočil, ale len o dva metre ďalej, 
i hovorí:

„V tejto veci si tiež silnejší. Ja to nespravím, 
ani keby si ma zabil.“

Vtom ale pri ceste holi krásne dozreté 
čerešne. Silák chytil čerešňu, ohol jej korunu a 
spoločne oberali. Krajčír uchopil tiež konár do 
ruky a aby mu to bolo ľahšie, dal si konár pod 
pazuchu a obidvoma rukami oberal čerešne a 
jedol. Silák už bol dosť najedený, pustil čerešňu 
a krajčír ako mal ten konár pod pazuchou, tak 
ho to prehodilo cez tú čerešňu.

Silák hovorí:
„Čo zase robíš? Veď nechaj toho skáka-

nie!“
On mu na to hovorí:
„Keď som sa najedol, chcel som ju aj pre-

skočiť. Skús to aj ty!“
Silák poslúchol, vyšiel z druhej strany na 

breh a odtiaľ skákal do čerešne, ale vždy len do 
koruny. Pritom sa vždy odlomil nejaký konárik aj 
s čerešňami. Krajčír zbieral a jedol. Aj v tej veci 
bol krajčír víťazom.

Šťastlivo potom aj s dubom prišli domov. 
Večer debatovali pri stole. Krajčír nahováral 
jeho matku, aby ho pustila do sveta, že pôjdu 
spolu. Ona privolila. Na druhý deň ráno vybrali 
sa teda spoločne na vandrovku. Tak ako idú, 
keď slnko malo zapadnúť, dorazili do jedného 
mesta. Prenocovali do rána na okraji mesta, 
ale keď slnko vychádzalo, kráčali hore ringom 
po meste.

Krajčír mal na sebe ten vrchnák z tej škatule 
a svet za ním to čítal a ich obdivoval.

„To sú siláci!“ rozprávali si medzi sebou 
ľudia. A hneď sa to dostalo do ušú aj kráľovi.

O JEDNOM KRAJČÍROVI
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Poviedka na voľnú chvíľu

„Dvaja cudzinci chodia po meste a jeden 
dokonca má napísané nazadku: Z dobrej miery 
na jedno uderenie zabil som tisíc a keď sa 
najedujem, zabijem desaťtisíc.”

Kráľ nato:
„Takýchto by som potreboval!”
Poslal hneď vojakov za nimi, aby sa prišli 

pozhovárať s pánom kráľom.
Krajčír na to:
„No, keď nás to kráľ volá, poď, kamarát, 

pozhovárame sa s ním.”
Tak išli spolu do búrku. Kráľ si hneď všimol 

ten nápis.
Posadil ich a začal s nimi rozprávať, že či by 

sa nechytili jedného draka skántriť. Krajčír privolil. 
A vyzvedali sa ďalej, čo, ako je to s tým drakom. 
Kráľ im pekne vysvetlil, že každý mesiac musia 
drakovi zaniesť pred dieru jedno šestnásťročné 
dievča a že teraz prišiel rad na jeho dcéru.

„A ja by som nerád stratil moju najmladšiu 
dcéru a prosil by vás, keby ste mi v tejto veci 
nejako pomohli. Keď ste takí mocní, pokúste sa 
ho zničiť. Ale to vám hovorím, zabite ho hneď na 
smrť, lebo keď sa drak najeduje a vyletí z diery, 
narobí veľa škody.“

Krajčír na to hovorí:
„Nerobte si, pán kráľ, starosti, my sme 

spoľahliví ľudia. My ho zničíme prv, než by mal 
vyletieť z diery von.“

Krát bol celý nadšený tými jeho slovami a 
hneď sa ich pýtal:

„Akú zbraň vám mám dať?“
„Mne sekeru takú hasičskú aj s remeňom, 

čo si opášem okolo seba.“
Silák hovorí:
„Mne dáte uliať sedemdesiatdeväť centové 

kladivo.“
Silák potom vytrhol takého dubca a navliekol 

do kladiva. Koreň nechal na dubcovi. aby sa 
kladivo nevytiahlo. A takto vyzbrojení pobrali sa 
k diere. Tam sa zastavili a začnú dumať.

„Kamarát, ja ho idem vyhnať,“ hovorí 
krajčír.

Ale drak keby bol na krajčíra len fúkol, bol 
by ho vietor odniesol.

Vtom ho zastaví silák:
„Počkaj, ja idem za nim s tým kladivom a ty 

čakaj tu vonku!“
Krajčír si pripravil sekeru a čakal pri diere. 

Silák vstúpil do diery. Sotva zazrel draka, schytil 
kladivo a bác do draka. Hneď mu šesť hláv 
odrazil, len na kožke sa mu držali. Drak rozzú-
rený vyletel von, ale vietor stojaceho krajčíra 
pri diere uchytil, takže sa mu krajčír vznášal na 
chvoste. Silák vybehol von aj s kladivom a videl 
toto divadlo.

„Aha, kamarát, ako češe za ním, kdeže by 
ho ja bol takto dohonil?”

Ale nerozmýšľal dlho, uchopil sa kladiva:
„Počkajte, čo môžem, pomôžem!“
A hodil kladivo za nimi. A zase draka trafi l 

a odrazil mu druhých šesť hláv. Ale drak ešte 
kilometer od toho kladiva sa odtiahol a tam spa-
dol. Krajčír nemeškal a sekerou zdochnutému 

drakovi odťal všetkých dvanásť hláv. Keď bol s 
tou pracou hotový, prišiel tam aj silák a bol cely 
natešený, že sa podarilo krajčírovi draka zabil. 
Krajčír mu na to hovorí:

„Vidíš, kamarát, kladivo si nedohodil, kilo-
meter od nás bližšie padlo.“

„Však vidím, celým právom priznávam, že 
ty si draka znivočil.“

V meste sa dozvedel o tom kráľ aj ľud. Sláv-
nostne draka pochovávali a týchto dvoch kráľ sa 
potom pýtal, akú odmenu chcú za to.

Krajčír nato:
„My sme skromní ľudia, len to, čo nám 

jasnosť kráľovská dá.“
Kráľ hneď im podpísal pol kráľovstva aj pol 

sumy zo štátnej pokladnice a dcéry im núkal 
za ženy. Ale silák pravda - lebo takáto žena ne-
mohla zaňho ísť, keď on bol abnormálne silný a 
veľký - tak si vzal len štvrtinu kráľovstva a štvrtinu 
peňazí. Krajčír si dal na tú tabuľu pripísať:

„Znivočil som dvanásťhlavého draka, dostal 
som odmenu štvrť kráľovstva a štvrť sumy 
peňazí, kráľ mi ponúka dcéru za ženu, ale som 
ešte mladý, až sa vrátim a mňa dočká, tak si 
ju vezmem, a keď sa nevrátim, nech sa vydá 
za iného. Kráľovskou štambilou potvrdené a 
vlastnoručný podpis kráľov.“

So silákom sa rozlúčili. Ten sa vrátil k svojej 
matke domov. Krajčír išiel ďalej svetom s tabuľou 
na chrbte, aby to mohol každý prečítať. No a 
prišiel zase do jedného mesta. Mesto celé bolo 
rozrušené. Susedný kráľ vypovedal vojnu. Mobi-
lizácia bola v plnom prúde. Mladí muži sa len tak 
hemžili po uliciach, čo nastupovali k vojsku.

Tak aj tento krajčír ide po hlavnej ulici. Viac 
vojenských hodnostárov ho vidí a čítajú na tabuli: 
„Na jedno uderenie zabil som tisíc a keď sa 
najedujem, zabijem desaťtisíc. V susednom krá-
ľovstve zabil som draka, dostal som za to odmenu 
štvrť kráľovstva aj štvrť sumy peňazí. Kráľovská 
štambila, vlastnoručný kráľovský podpis.“

„Ej, vraj, takéhoto by sme my potrebovali 
do vojny.“

Dopočuli sa tiež o tom drakovi a vedeli, 
že skutočne je zabitý, a práve teraz videli pred 
sebou toho človeka, ktorý ho zabil. Ohlásili to 
kráľovi.

Kráľ hneď poslal svojho osobného kuriéra 
za ním. Ten ho dohonil a oznámil mu, aby sa 
mu páčilo do burku prísť ku kráľovi pozhovárať 
sa trochu.

On len tak ľahkomyseľne stisol plecami, 
no, že keď ho kráľ volá, teda že ide sa s ním 
pozhovárať. Kráľ si hneď všimol tú tabuľu, do 
slova všetko prečítal. Vedel už aj on o tej udalosti, 
čo sa stalo s tým drakom, ako ho zničil ten muž 
s iniciatívnou silou, a teraz ho mal pred očami. 
Nepovedal mu nič, že má vypovedanú vojnu. 
Bandy veselo po meste hrali. Krajčír nevedel, 
prečo je tu v tom meste tak rušno. Len-len že kráľ 
nepochybil, a nepovedal, že majú vypovedanú 
vojnu a za to tak bandy hrajú po meste, čo za-
háňajú tou hudbou žiaľ. Hneď mu hovorí, že on 
mu dá celé kráľovstvo a dcéru za ženu.

Krajčír s tým súhlasil. Hneď bola svadba 
veľká. Všetko to nádherne dopadlo. Starý kráľ 
sa vzdal aj trónu, podpísal mu celé kráľovstvo 
a povedal:

„Teraz bude na tebe záležať, ako si krajinu 
obrániš, lebo susedný kráľ nám vypovedal 
vojnu.“

Krajčír stŕpol, ale nerobil si z toho nič. Na 
druhý deň aj s vojskom mal už nastúpiť do 
boja. Hneď ráno vydal rozkaz, aby sa všetko 
pripravilo, a o pol desiatej odídu na hranicu za 
mesto. Mladému kráľovi dávali všelijaké kone, 
radili sa s ním generáli a vysokí ofi cieri, že čo 
a ako, ale on im povedal:

„Nerobte si z toho nič, ja to všetko spra-
vím.“

Generáli a ofi cieri ohromného ducha do-
stali, keď im toto povedal. Boli si hneď istí, že 
zvíťazia.

Keď prichádzalo pol desiatej, bolo už všetko 
pripravené. Mladý kráľ si vybral jednu mulicu, 
obliekol si plášť a posadil sa na mulicu. Dal 
znamenie všetkým bandám, aby začali hrať, a 
on s celým štábom a vojskom pohli sa za mesto. 
Bandy hrali, mulička sa trocha splašila, lebo ne-
bola na taký ruch zvyknutá, krajčír dostal strach, 
že spadne, nuž furt kýval rukami, aby prestali, 
ale oni mysleli, že im dáva znamenie, aby viac 
hrali. Hrali do tuhšieho a tuhšieho tempa a mu-
lica sa dávala do tuhšieho behu, až prichádzali 
k jednej veľkej kaluži. Tam bol chodník. Mulica 
si vybrala ten chodník a uháňala k ceste. Krajčír 
bol v strachu, že už-už spadne, ale pri ceste 
bol jeden drevený kríž. Chcel sa ho chytiť, ale 
ako sa ho uchopil, kríž bol na spodku nahnitý 
a ostal krajčírovi v náručí. Tak vybehli až na 
pahorok. Ale na druhej strane už videl nepriateľ 
prichádzať toto vojsko s veľkým hurhajom. Tí, 
čo boli vpredu, kukajú:

„Ej hľa, čo je to, že tí tak veselo idú do 
boja ?“

Až jeden zbadá nášho kráľa na tej mulici. Po-
díva sa ešte raz, či ho zrak neklame a zhíkne:

,,Hí, vraj, čo sa vám ľudia robí, sám pán 
Kristus ide do boja. Zato sú oni takí veselí.“

A nariadil, aby sa nevystrelil ani šús, lebo 
vraj Kristus pán by im mohol hromami zničiť 
celú krajinu.

Vtom ale náš krajčír už dobehol akurát k ich 
stanu. Tí hneď zložili dolu čapice a prosili ho:

„Odpusťte, pán Kristusko, viac vám vojnu 
nevypovieme.”

A museli mu podpísať jednu zmierovaciu 
listinu aj so štambilou, že viac vojnu nevypove-
dia. On celkom vážne im na to prehovoril pár 
slov. V prípade, že by nedodržali, čo podpísali, 
že im zničí hromami celú krajinu. Obrátil sa k 
svojej trupe, odobral sa od nepriateľského kráľa 
a každý išiel do svojho mesta. V meste ľud sa 
toto dozvedel. Všetci nadšení, že majú takého 
rozumného kráľa, ho oslavovali. A v kráľovstve 
sa odvtedy žilo blažene.

Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva 
a žarty, Bratislava 1980
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PROF. FRANTIŠEK VNUK

POSLEDNÉ MESIACE ŽIVOTA DR. JOZEFA TISU
(Prednáška na seminári o Prezidentovi Slovenskej republiky J. Tisovi v Evanjelizač-
nom dome Quo vadis v Bratislave 18. apríla 2007)

Pokračovanie z č. 5/2007

Povereník Ivan Štefánik odniesol 
toto doporučenie Predsedníctvu 
SNR 16. apríla o 18. hod. Pred-

sedníctvo pozostávalo z piatich členov: 
Dr. Jozef Lettrich, predseda a štyria 
podpredsedovia, Andrej Cvinček 
a pplk. Milan Polák za DS a Karol Šmid-
ke a Ivan Horváth za KSS. DS mala tu 
prevahu 3:2 a očakávalo sa, že v tomto 
zložení výsledkom bude jednoznačná 
podpora žiadosti o milosť. Ale Milan 
Polák na naliehanie odbojárov a tlaku 
komunistov (do tábora ktorých prešiel 
po februári 1948) odmietol hlasovať za 
udelenie milosti a zdržal sa hlasovania. 
A tu sa predseda SNR dopustil fatálnej 
chyby. Namiesto toho, aby vyžadoval 
od člena DS podriadenie sa straníc-
kej disciplíne, rozhodol sa postúpiť 
žiadosť o milosť pražskej č.-s. vláde 
bez vyjadrenia. Minister spravodlivosti 
Dr. Prokop Drtina v svojich pamätiach 
Československo – můj osud tvrdí, že 
o živote a smrti Dr. Tisu bolo rozhod-
nuté vtedy, keď SNR zvalila zodpoved-
nosť za doporučenie milosti na č.-s. 
vládu. On vraj sľúbil Dr. Lettrichovi, 
že podporí žiadosť o milosť, ako ju 
odporučí SNR, ale vraj Dr. Lettrich 
nemôže čakať, aby jeho povinnosť 
vykonal niekto iný. 

Keď sa žiadosť o milosť dostala 
pred vládu, tá väčšinou hlasov odpo-
ručila prezidentovi Benešovi milosť 
neudeliť. Za udelenie milosti hlasovali 
iba ministri Demokratickej a Lidovej 
strany a to bolo veľmi málo. Ešte v ten 
deň prezident Beneš oznámil Národ-
nému súdu v Bratislave, že „vláda sa 
na svojej schôdzke 16. apríla 1947 
uzniesla nedoporučiť milosť. Vzhle-
dem k tomuto usnesení vlády milost 
neuděluji.“

Ráno 17. apríla 1947 člen senátu 
Národného súdu Ludvik Benada ozná-
mil toto kruté rozhodnutie Dr. Tisovi. 
Zároveň ho informoval, že poprava 
bude prevedená na druhý deň, t.j. 18. 
apríla 1947 o 5. hod. ráno.

Dr. J. Tiso prijal zamietnutie kľudne, 
ako vec, na ktorú bol pripravený. Žiadal 
iba kňaza, aby sa mohol pripraviť na 
kresťanskú smrť. V tom mu vyhoveli. 
Jeho spovedníkom a duchovným spo-
ločníkom v posledných hodinách života 
bol kapucínsky páter Hilár (občianskym 
menom Štefan Párik) z kláštora, ktorý je 
iba 150 metrov od miesta, kde si dnes 

pripomíname 60. výročie potupnej smrti 
nášho prvého prezidenta.

Páter Hilár, ktorý neskôr utiekol 
na Západ, nám zanechal podrobný 
opis posledných chvíľ života Dr. Tisu. 
Odcitujem aspoň niektoré časti tohto 
dokumentu:

„Do väznice Krajského súdu som 
prišiel 17. apríla okolo 18. hod. Pána 
prezidenta som našiel v návštevnej 
miestnosti, kde sa lúčil so svojou 
najbližšou rodinou. Potom nás dvoch 
odviedli do väzenskej cely a nechali 
osamote. Pán prezident navrhol, aby 
sme sa spolu pomodlili modlitby, ktoré 
sa zvykol modliť každodenne a síce 

celý sv. ruženec a potom štvoro litánií, 
k Božskému Srdcu, Menu Ježiš, sv. 
Jozefovi a Loretánske... Čo ma najviac 
u neho udivovalo, to nebol ani tak jeho 
pokoj, vyrovnanosť, odvaha a zmiere-
nie sa s Božou vôľu, ale to bola jeho 
úžasná pokora. Po modlitbách preho-
voril: „Teraz by sme mohli pristúpiť k sv. 
spovedi. Ešte sa trochu prichystám, 
chcel by som si vykonať generálnu 
sv. spoveď...“ Ja som ho nechal jeho 
príprave a vzal som si štólu, tiež sa 
chystajúc a modliac sa Duchu svätému, 
aby ma osvietil. Pán prezident si kľakol 
a prichystal sa. Ja som odišiel najskôr 
k dverám, povedal som dozorcom, 
aby nás teraz nevyrušovali, že bude 
spoveď. Potom som dvere privrel, ale 
zavrieť sa nedali, lebo zámka bola oto-
čená. Sv. spoveď trvala asi hodinu. Po 
spovedi som mu pomohol vstať...“

Po spovedi strávil Dr. Tiso krátky 
čas s pátrom Hilárom v priateľskom 
rozhovore, počas ktorého mu prezi-
dent povedal: „O udelenie milosti som 
žiadal, lebo som bol vyzvaný zvonka 
a nechcel som, aby sa povedalo, že 
azda svojou tvrdohlavosťou som zma-
ril dobré úmysly tých, ktorí ma chceli 
zachrániť. A dnes som vďačný Pánu 

Bohu, že mi doprial čas na pokánie 
– dva roky – a že mi dal vedieť poslednú 
hodinu. Považujem si to za jednu z naj-
väčších milostí, že mi doprial, aby som 
sa dobre pripravil na poslednú hodinu.“ 
Po týchto slovách sa zahĺbil do svojich 
myšlienok a tak sme zotrvali v krátkom 
rozjímaní. Potom sme sa ešte pomodlili 
litánie Loretánske a litánie k sv. Jozefo-
vi, jeho patrónovi, patrónovi to šťastnej 
hodine smrti. Boli asi dve hodiny zrána, 
posledné to ráno v jeho živote.“

Páter Hilár využil túto chvíľu poko-
ja, ktorá po modlitbách nasledovala 
a požiadal prezidenta Tisu, aby nadik-
toval svoj odkaz národu. Dr. Tiso to aj 

urobil a tento jeho „Posledný odkaz“ 
je verejnosti dobre známy. Páter Párik 
ho stenograficky zachytil, ukryl vo 
svojej kapucni a tak ho vyniesol von. 
Odkaz končí slovami: „Ako si prosím 
od vás, aby ste si v modlitbách svojich 
spomenuli na mňa, tak sľubujem, že 
i ja budem za vás prosiť vševládneho 
Boha, aby národu slovenskému a jeho 
životnej borbe za Boha a národ žehnal, 
aby národ slovenský bol vždy verným 
a oddaným synom Cirkvi Kristovej.“

V tejto súvislosti páter Párik zazna-
menal aj jeden pozoruhodný detail: 
„Pán prezident ma požiadal, aby som 
mu to, čo som napísal, ešte raz prečítal, 
lebo pri diktovaní som neopakoval, čo 
mi hovoril. Keď som mu prečítal to, 
čo som bol napísal na jeho diktát, pri 
posledných slovách sa pozastavil a po-
vedal. „Bude lepšie, páter, keď miesto 
Cirkvi katolíckej napíšeme Cirkvi Kristo-
vej, aby sa evanjelici necítili vylúčení zo 
zväzku slovenského národa“. Ja som 
teda škrtol posledné slovo a pripísal 
som to, čo si žiadal.“

O 3. hod. ráno sa prezident Tiso 
s pátrom Hilárom ešte pomodlil krížovú 
cestu a ráno o 3.30 hod. začal slúžiť 
svoju poslednú sv. omšu. „Pri sv. omši 
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bol mimoriadne pokojný a slúžil s ne-
všednou sústredenosťou a zbožnos-
ťou. Sv. omša bola tichá, mimo mňa 
boli prítomní naši dvaja dozorcovia 
a ten starší, čo nám pripravil oltár... 
Po omši sa zobliekol z omšových rúch 
v sakristii a znovu vošiel do kaplnky, 
kde sa modlil poďakovanie... O štvrť na 
šesť konečne prišiel ten starší dozorca 
a dal mi rukou pokyn, že je čas zostúpiť. 
Pristúpil som tíško k pánu prezidentovi 
a povedal som mu, že je čas. On sa 
poďakoval, vstal a rozhodným krokom 
sa pobral smerom k sakristii. Keď mi 
dozorca pokynul, aby sme vyšli hlav-
nými dverami, upozornil som ho a tak 
sme sa spoločne pobrali na poslednú 
cestu... Bol zabraný do svojich myš-
lienok a v pravej ruke držal ruženec. 
V tichu sme zostúpili na prízemie, kde 
rôznymi dverami, ktoré dozorcovia pred 
nami otvárali a zatvárali, sme sa dostali 
až na nádvorie, kde mala byť poprava. 
Nádvorie, kde sa poprava vykonáva, je 
úzky obdĺžnikový priestor, asi 40 metrov 
dlhý a 7 – 8 metrov široký, ohraničený 
zo všetkých strán múrom... Po oboch 
stranách stáli svedkovia popravy. 
Bolo ich asi dvadsať. Keď sme sa 
blížili k šibenici, prechádzali sme popri 
týchto pánoch, z ktorých niektorí boli 
vo vojenskej rovnošate. Dvaja z nich 
– v civilnom obleku – pozdravili nás, 
keď sme pomimo nich prechádzali. Boli 
to pravdepodobne jeho obhajcovia. 
Pán prezident i ja sme odpovedali na 
pozdrav pokývnutím hlavy. 

Jeden dozorca nás odprevadil až 
k šibenici, kde v oddelenej skupine stáli 
traja kati: za šibenicou, po pravej i ľavej 
strane... Pán prezident sa postavil pokoj 
pred schody šibenice a obrátil sa ku 
skupine sudcov, ktorých pravdepodobne 
poznal od súdu. Ja som sa postavil vedľa 
neho tak, aby som mohol pozorovať ši-
benicu a zistiť, ako mu budem môcť dať 
zavčasu posledné pomazanie...“

Akt obesenia a sedem minút zo-
mierania na šibenici páter Hilár v svojej 
správe nespracoval. Povedal, že sa to 
vraj „slovami opísať nedá“.

Jestvuje však úradná zápisnica, kde 
sa táto tragická udalosť podáva takto:

Zápisnica spísaná 18. apríla 1947 
vyslaným sudcom Národného súdu 
v Bratislave o výkone trestu smrti po-
vrazom na odsúdenom Dr. Jozefom 
Tisom (sic!).

Prítomní: Ľudovít Benada, vyslaný 
sudca, Štefan Vlasák, s.k. revident, 
zapisovateľ, Ján Puchala, za štátne za-
stupiteľtvo, Dr. Anton Vasek, za Miestny 
nár. výbor, MUDr. Imrich Molec a MUDr. 
Vojtech Orovan, policajní lekári, páter 
Hilár (Štefan Párik), duchovný, Ján Hriv-
ňák, správca väznice, František Neda-
vaška, za OVNB I., plk. František Janda 
a pplk. Rudolf Viktorin, za Povereníctvo 
vnútra VII. odbor, Dr. Arnošt Žabkay 
a Dr. Martin Grečo, obhajcovia.

Štátny zástupca konštatoval, že sa 
k výkonu trestu smrti všetky predvolané 
osoby dostavili.

O 5.15 hod bol predvedený odsú-
dený Dr. Jozef Tiso, ktorému vyslaný 
sudca prečítal rozsudok Národného 
súdu, ako aj prípis Národného súdu 
zo dňa 17. apríla 1947, podľa ktorého 
intimátu Povereníctva spravodlivosti zo 
dňa 17. apríla 1947 bolo oznámené, že 
p. prezident Československej republiky 
odsúdenému milosť neudelil.

Na to vyslaný sudca odovzdal od-
súdeného katovi o 5.22 hod. s cieľom 
prevedenia výkonu trestu smrti.

Na to kat o 5.23 hod. hlásil štátnemu 
zástupcovi, že výkon previedol. Na to na 
výzvu štátneho zástupcu prítomní úradní 
lekári po prezretí odsúdeného o 5.30 
hod. konštatovali smrť.

Na to štátny zástupca nariadil, aby 
mŕtvola odsúdeného Dr. Jozefa Tisu 
bola strážená do doby, keď bude uči-
nené ďalšie opatrenie.

Zápisnica po prečítaní schválená 
a podpísaná.

Takouto potupnou smrťou sa skon-
čila životná púť kňaza a prezidenta 
Dr. Jozefa Tisu, ktorý dve hodiny pred 
svojou popravou sa neváhal vyhlásiť 
„za mučeníka v prvom rade Božieho 
zákona. V druhom rade cítim sa byť 
mučeníkom obrany kresťanstva proti 
boľševizmu.“  Umučili ho nepriatelia 
Boha a kresťanstva a ich zloba a ne-
návisť siahala až za hrob. Úhlavný 
nepriateľ Dr. J. Tisu, prezident Dr. E. 
Beneš, akoby nedôveroval slovenským 
katom, vyslal svojho špeciálneho emi-
sára, majora ŠTB Bedřicha Pokorného, 
aby svojou prítomnosťou na poprave 
zariadil, že vražda bude dôsledne pre-
vedená a odsúdenec mŕtvy. A tak na 
naliehanie majora Pokorného, po lekár-
skom konštatovaní o smrti o 5.30 hod., 

mŕtvola Dr. Tisu musela ostať visieť na 
šibenici ešte ďalších 30 minút. 

Dr. Tiso si pred smrťou želal, aby 
ho pochovali na cintoríne v Bánovciach 
nad Bebravou, kde pôsobil najprv ako 
kaplán (1912 – 1914) a potom ako 
dekan-farár (1924 – 1945). Nevyhoveli 
mu. Nevyhoveli ani žiadosti jeho brata 
prof. Jána Tisu, ktorý žiadal, aby mohol 
jeho telo uložiť do rodinnej hrobky vo 
Veľkej Bytči. Úradné miesta rozhodli, že 
mŕtvola Dr. J. Tisu sa pochová v prísnej 
tajnosti na Martinskom cintoríne v Bra-
tislave dňa 19. apríla 1947 o 1. hod. 
ráno. Aj o pohrebe sa zachoval úradný 
záznam, ktorým chcem zakončiť tento 
svoj príhovor:

Zápisnica spísaná na verejnom cin-
toríne v Bratislave dňa 19. apríla 1947 
o 1.00 hod. vo veci pochovania mŕtvoly 
Dr. Jozefa Tisu.

Pohreb bol vykonaný vo vyše ozna-
čenom čase na verejnom cintoríne 
v Bratislave v prítomnosti rímskokato-
líckeho farára, pátra saleziánov, Jozefa 
Staša, ktorý vykonal pohreb podľa obra-
du Rímskokatolíckej cirkvi s príslušnými 
ceremóniami.

Totožnosť mŕtvoly Dr. Jozefa Tisu 
pred uložením do hrobu bola osobne 
na vlastné oči zistená úradne pánom 
Jánom Novomeským, prokurátorom 
Štátneho zastupiteľstva v Bratislave 
a pánom Jánom Hrivňákom, správcom 
väznice Krajského súdu  Bratislave, ktorí 
túto skutočnosť dosvedčujú.

Na to truhla bola zavretá a v prí-
tomnosti vyššie uvedených úradných 
osôb zahrabaná, čo svojimi podpismi 
potvrdzujú.

Dr. Jozef Tiso odišiel do večnosti 
pred 60 rokmi. V očiach roduverných 
Slovákov ostáva byť mučeníkom, 
ktorý položil svoj život za svoj národ. 
Ostáva svetlou postavou našich dejín 
aj napriek neprestajnej kampane očer-
ňovania a potupovania jeho pamiatky. 
V tomto je jeho osud podobný mno-
hým velikášom kresťanských dejín. 
A je isté, že kým budú v ľudských 
srdciach žiť city pre spravodlivosť 
a pravdu, jeho meno sa bude vyslo-
vovať s úctou a vďačnosťou medzi 
synmi a dcérami svetla a bude dráždiť 
do nepríčetnosti synov a dcéry sveta. 
Česť jeho pamiatke!
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V dňoch od 23. do 25. marca sme 
opäť mali možnosť na javisku jurgovskej 
požiarnej zbrojnice obdivovať naše rato-
lesti. Tentoraz sa nám mládež ukázala v 
predstavení s názvom Umučenie Krista. 
Dievčatá a mládenci z Čiernej Hory, Re-
písk a Jurgova už po druhýkrát potvrdili 
svoje herecké schopnosti, opäť dokázali 
svoju organizačnú pružnosť a hlavne 
ochotu ukázať nám originálne zobrazené 
umučenie nášho Pána Ježiša Krista, celú 
symboliku a význam tejto jedinečnej uda-
losti v histórii ľudstva. Nestačilo by nám 
miesta vymenovať všetkých účinkujúcich, 
ale musíme spomenúť aspoň hercov, ktorí 
stvárnili hlavné úlohy: Grzegorz Węglarz 
(Ježiš) a Alžbeta Vojtasová (Panna Mária). 
Najdôležitejšími osobami na javisku boli 
scenáristi a režiséri Leszek Chowaniec a 
Maciej Górka, ktorí rozvíjali svoju pred-

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
V JURGOVE

stavu stvárnenia tohto príbehu. Títo mladí 
chlapci našli v sebe dosť síl a odvahy na 
organizáciu a prípravu podujatia, čo si 
zaslúži obdiv. Túto iniciatívu navodil a 
duchovnú pomoc poskytoval jurgovský 
kaplán Paweł Antolak. Divadelného pred-
stavenia sa zúčastnilo obrovské množstvo 
ľudí z celej našej farnosti a bol medzi 
nimi aj vojt gminy Bukowina Tatrzańska 
Sylwester Pytel. Myslím si, že táto forma 
sprístupnenia verejnosti príbehu o umu-
čení Krista dáva možnosť zamyslieť sa 
nad ním a opätovne ho prežiť vo svojom 
vnútri.

Touto cestou chceme vyjadriť srdeč-
nú vďaku všetkým zúčastneným a tešíme 
sa na budúce! 

Text: Brigida Vojtasová
Foto: Sylwester Pytel

SLOVENSKO 
V POĽSKÝCH 

MESTÁCH
Je to názov väčšieho počtu podujatí 

organizovaných Veľvyslanectvom SR vo 
Varšave v spolupráci s Generálnym kon-
zulátom v Krakove, Slovenským inštitú-
tom, Honorárnymi konzulmi SR v Poľsku 
a Ofi ciálnym zastúpením slovenskej agen-
túry pre cestovný ruch v Poľsku. Jedná sa 
o projekt, v rámci ktorého sa uskutoční 
intenzívna a komplexná propagácia Slo-
venska vo vybratých poľských mestách. 
Týmto spôsobom sa môže poľská spoloč-
nosť oboznámiť so susedným národom, 
ktorý má bohatú kultúru a tradície.  

Prvé z tohto cyklu podujatí odštarto-
valo v dňoch 29.-30. mája t.r. v Gliwiciach 
a Katowiciach. V rámci programu bol se-
minár s názvom Slovensko, solídny hos-
podársky partner, ktorý bol uzavretý 
podpísaním dohody medzi Regionálnou 
priemyselno-obchodnou izbou zo Žiliny 
a Gliwic. Zasa v priestoroch Honorárneho 
konzulátu SR v Gliwiciach sa uskutočni-
la fi nisáž výstavy slovenského umelca 
Ondreja Bartki. Vo večerných hodinách 
v Gliwickom divadle hosťoval súbor 
Štátneho divadla z Košíc s predstave-
niami Bolero a Carmen, ktoré mali veľký 
úspech medzi divákmi. V programe bol 
aj fi nisáž výstavy Slovenského ústavu 
obnovy pamätihodností Kalvárie a krížové 
cesty na Slovensku, ktorá sa uskutočnila 
v moderných priestoroch Sliezskej kniž-
nice. Podujatí sa zúčastnil aj predseda 
Národnej rady  SR Miroslav Číž, ktorý sa 
spolu s veľvyslancom v Poľsku Františ-
kom Ružičkom a konzulmi zúčastnil via-
cerých ofi ciálnych stretnutí so zástupcami 
vojvodskej a mestskej samosprávy, ako aj 
s rektorom Sliezskej univerzity. (aj)          

V. KUBÍNSKE 
DIVADELNÉ DNI
Dňa 23. marca sa krajanský ochotnícky 

divadelný súbor Ondrejko z Podvlka zú-
častnil oravského festivalu divadla a ume-
leckého slota - V. kubínskych divadelných 
dní, ktorých organizátorom bolo Oravské 
osvetové stredisko v spolupráci so Žilin-
ským samosprávnym krajom, Mestským 
úradom a Mestským kultúrnym strediskom 
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Dolný Kubín. Festival v sebe spája rôzne 
divadelné formy i podoby s umeleckým 
slovom a počas štyroch dní sa v jeho prog-
rame predstavilo 14 divadelných súborov a 
niekoľko desiatok súťažiacich jednotlivcov. 
Jeho cieľom je nadviazať a oživiť bohatú 
divadelnú tradíciu mesta pod Chočom. A to 
sa mu určite aj darí, pretože každoročne 
naň prichádza veľké množstvo mladých 
ľudí. Prvý deň patril prednesu poézie a pró-
zy, ďalej sa na festivale predstavili nádejní 
zabávači a moderátori. Festival vyvrcholil 
XXV. ročníkom súťaže detskej dramatickej 
tvorivosti – O erb mesta Dolný Kubín. 

Kubínske divadelné dni zavŕšila súťaž 
ochotníckych divadelných súborov, z 
ktorej ako víťazi vzišli Ochotnícky súbor 
z Veličnej a Divadelná spoločnosť Vendo 
z Tvrdošína, s ktorým naši divadelníci 
z Podvlka udaržujú priateľské vzťahy. 
Akoby aj nie, veď práve s týmto súborom 
oslavoval pred niekoľkými rokmi DS On-
dejko 45. výročie svojho vzniku. Spolu 
s nimi vystupovali na rôznych prehliadkach 
a častokrát mali aj podobný repertoár. 

Na záver by som chcela všetkých 
srdečne pozdraviť, poďakovať sa orga-
nizátorom podujatia za pozvanie a riadi-
teľovi OOS v Dolnom Kubíne Miroslavovi 
Žabenskému a jeho predchodcom za 
dlhoročnú spoluprácu.

Genovéva Prilinská,
vedúca krajanského ochotníckeho 

divadelného súboru Ondrejko

ŽELANIE 
K NARODENINÁM

ČOŽE JE TO SEDEMDESIATKA,
MILÁ ANIČKA?
AKÁ JE TO VÝŠINA?
Z NEJ SA LEN KUS KRAJA VIDÍ,
VÝSTUP IBA ZAČÍNA.
K ĎALŠEJ ŽITIA PÚTI
ŽELÁME TI
VEĽA SILY, ŠŤASTIA, ZDRAVIA!
Toto pekné želanie zasiela ANNE 

UHRINOVEJ (rod. Mošovej) z KEŽMAR-
KU (pochádzajúcej z Novej Belej), ktorá 
6. júna t. r. oslávila 70 narodeniny, brat 
Ondrej s rodinou.

BLAHOŽELANIE 
K NARODENINÁM
Ani sme sa nenazdali a mojej dcére 

Nelke Vančovej 21. apríla t.r. uplynulo 
50 rokov života. Veď mala len 18 rokov, 
keď odišla z domu, z Jablonky, na štúdia 
do Bratislavy a neskôr sa presťahovala 
do Martina. Neluška, za Tvoje dobré sr-
diečko, za to, že si mi tak veľa pomohla, 
Ti zo srdca ďakujem. A pri príležitosti 
Tvojho významného životného jubilea 
Ti prajem, aby si sa dožila ešte druhej 
päťdesiatky. Vyprosujem Ti hlavne veľa 
zdravia a Božieho požehnania, aby si 
mala z detí len mnoho radosti a žiadne 
starosti. Nech Ťa Pán Boh sprevádza na 
Tvojej ceste životom a dáva Ti veľa sily, 
ktorú tak potrebuješ.

To Ti zo srdca praje mama Mária 
Kašpraková a pripájajú sa: sestra Mária 
s rodinou, bratia Alojz a Marek s rodina-
mi a ďalšia rodina.

BLAHOŽELANIE 
JÁNOVI 

MOLITORISOVI
4. júna t. r. sa čestný predseda 

Spolku Slovákov v Poľsku Ján Molitoris 
dožil významného životného jubilea 80. 
narodenín. 

Krajan J. Molitoris sa narodil 4. júna 
1927 v slovenskej roľníckej rodine v Kacví-
ne. Z rodného domu si vyniesol pevné slo-
venské povedomie, ktoré rozhodlo o jeho 
aktívnej a celoživotnej angažovanosti na 

čase. Viedol v Kacvíne folklórny súbor, 
s ktorým dosiahol veľa úspechov. 

Okrem toho sa aktívne zapájal do 
života svojej obce. Pôsobil vo viacerých 
organizáciách. Za svoje krajanskú a spo-
ločenské aktivity získal viaceré ocenenia 
a vyznamenania o. i. Gavaliersky kríž 
obrodenia Poľska, Zlatý, Strieborný 
a Bronzový kríž za zásluhy, medailu na-
šej organizácie Za zásluhy pre KSSČaS 
a iné. 

Krajanovi Jánovi Molitorisovi srdečne 
blahoželáme k tomuto peknému životné-
mu jubileu a do ďalších rokov mu prajeme 
veľa pevného zdravia, pohody v rodine, 
radosti a úsmevu na tvári, s ktorým víta 
vždy každého návštevníka Domu sloven-
skej kultúry v Kacvíne. 

Nestorovi našej krajanskej organizácie 
želáme, aby ešte dlhé roky vychutnával 
ovocie svojej zaslúžilej práce. 

ÚV SSP a redakcia Život  

krajanskom poli. Za šesťdesiat rokov 
činnosti Spolku, ktoré oslavujeme tento 
rok, zdieľal jeho radosti i starosti. 

Náš jubilant, otec dnešného generál-
neho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Moli-
torisa, zastaval v našej organizácií viac 
zodpovedných funkcií. Najskôr pôsobil 
ako tajomník vtedajšieho Spolku Čechov 
a Slovákov na Spiši a od zlučovacieho 
zjazdu t.j. v rokoch 1957-1960 bol členom 
hospodárskej rady celoštátnej Kultúrnej 
spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku. 
V rokoch 1961-1980 a 1984-1989 zastaval 
funkciu predsedu Ústredného výboru 
Spoločnosti. 8. zjazd Spolku mu udelil titul 
čestného predsedu našej organizácie. 

Bol znamenitým organizátorom spol-
kového života v miestnych skupinách, 
rozvoja slovenského školstva na Spiši 
a Orave, rôznych podujatí a pritom veľa 
pozornosti venoval aj spolupráci s Mati-
cou slovenskou. Jeho veľkou záľubou je 
aj folklór, ktorému sa venoval vo voľnom 
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 30. marca 2007 zomrela vo Frid-

mane vo veku 98 rokov krajanka

MÁRIA HLAVAČOVÁ

Zosnulá bola jednou z najstarších 
obyvateliek obce, dlhoročnou členkou 
Spolku a čitateľkou Života. Odišla od 
nás vzorná krajanka, starostlivá matka, 
babička a prababička. Nech odpočíva 
v pokoji! 

*  *  *
 Dňa 29. apríla 2007 zomrela vo Frid-

mane vo veku 77 rokov krajanka

HELENA ŽOLONDEKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
Miestnej skupiny Spolku vo Fridmane 
a horlivou čitateľkou Života. Prednedáv-
nom oslávili s manželom polstoročie 
manželstva. Odišla od nás vzorná krajan-
ka, starostlivá manželka, matka, sestra, 
babička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť 

MS SSP vo Fridmane

*  *  * 
Dňa 20. mája 2007 zomrel v Jurgove 

vo veku 32 rokov krajan

TOMÁŠ CHOVANIEC
Zosnulý bol čitateľom Života. Odišiel 

od nás krajan, syn, brat, ujo a kamarát. 
Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove
*  *  *

Dňa 24. mája 2007 zomrela vo Vyš-
ných Lapšoch vo veku 83 rokov krajan-
ka

ANGELA MONKOVÁ

Zosnulá bola členkou Miestnej sku-
piny Spolku a vernou čitateľkou Života. 
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá 
manželka, matka, babička. Nech odpočí-
va v pokoji! 

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch 
*  *  *

Dňa 29. mája 2007 zomrela v Krempa-
choch vo veku 91 rokov krajanka

ŽOFIA NOVOBILSKÁ
(rod. Petrášková)

Zosnulá patrila medzi najstarších oby-
vateľov obce. Bola dlhoročnou členkou 
Spolku a čitateľkou Života. Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá matka, sestra a 
babička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Krempachoch
*  *  *

Dňa 1. júna 2007 zomrela v Krempa-
choch vo veku 79 rokov krajanka

IRENA PETRÁŠKOVÁ
(rod. Krištofeková)

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
MS SSP v Krempachoch a vernou čita-
teľkou Života. Bola matkou predsedu MS 
v Krempachoch. Odišla od nás vzorná 
krajanka, manželka, matka, svokra, 
babička a prababička. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Krempachoch, ÚV a OV 
SSP, redakcia Život

*  *  *
Dňa 3. júna 2007 sme si pripomenuli 

prvé výročie smrti krajanky

HELENY MARŠALEKOVEJ,
ktorá zomrela v Kacvíne 3. júna 2006 

vo veku 67 rokov.
MS SSP v Kacvíne

*  *  *

Dňa .6 mája 2007 zomrel v Chyžnom 
vo veku 70 rokov krajan 

EUGEN PEZDEK
Zosnulý bol verným čitateľom časo-

pisu Život. Odišiel od nás dobrý človek, 
krajan, starostlivý manžel, otec a starý 
otec. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Chyžnom
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Ako sme sa dozvedeli, od júna za-
čala v Čiernej Hore od Jurgova vznikať 
nová investícia a je ňou lyžiarsky vlek, 
ktorý buduje slovenská fi rma Tatrapo-
ma. Znamená to, že Bialke Tatrzańskej 

rastie konkurencia. Tento vlek je vo 
vlastníctve spoločnosti „Čierna Hora 
Koziniec“ združujúcej niekoľkých oby-
vateľov obce, ktorej predsedom je 
Marian Wacław. Podľa predbežných 

plánov tento vlek by mal byť odovzdaný 
do prevádzky už v najbližšej lyžiarskej 
sezóne. Táto investícia by mala stáť 15 
miliónov zlotých a je umiestnená neďa-
leko ZŠ č. 2 v Čiernej Hore. (aj)

NOVÁ INVESTÍCIA V ČIERNEJ HORE



ŽIVOT   jún 2007      www.tsp.org.pl 29

Poľnohospodárstvo

ZBIERAME BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu 

liečivú bylinu rebarboru dlanitú (lat. 
Rheum palmatum L. S. l.; poľ. indyjska 
odmiana rabarbaru). 

Trváca bylina so 120-200 cm vysoký-
mi, listnatými stonkami. Prízemná ružica 
je z veľkých, hrubo- a dlhostopkastých 
listov s dlaňovito laločnatými, plytko 
vykrajovanými čepeľami a končistými 
lalokmi. Stonka je dutá, slabo rozko-
nárená. Nesie striedavé  vajcovité listy 
s nedelenou alebo delenou čepeľou. Pa-
zušné a koncové súkvetia sú metlovité, 
až 50 cm dlhé. Kvety sú malé, pravidelné 
alebo obojpohlavné. Majú 6 belavých 
alebo ružových okvetných lístkov, 9 
tyčiniek a vrchný semenník. Plodom 
je trojkrídlová a trojhranná nažka. Táto 
rastlina sa pestuje u nás v záhadách. 

Bylina tvorí súčasť mnohých príp-
ravkov, napr. tinktúr, sirupov, extraktov. 
Uplatňuje sa i v likérnictve pri výrobe hor-
kých liehovín a likérov a v kozmetike (do 
prostriedkov na farbenie vlasov). Listové 
stopky, najmä domácich druhov, sa pou-
žívajú na prípravu kompótov a marmelád 
(pre vysoký obsah šťaveľanu vápena-
tého ich neradno dávať malým deťom 
a jesť vo väčších množstvách pri cho-
robách močových ústrojov, reumatizme 
a pod.). Je súčasťou liekov používaných 
pri chorobách žlčníka a žlčových ciest, 
pri nespavosti, migréne, v klimaktériu. 
V homeopatii sa uplatňujú prípravky 
z rebarbory najmä pri hnačkách detí 
a dospelých. (aj)

Záhradkári
Väčšina zeleniny je už v júni 

v štádiu hlavného rastu, treba ju sys-
tematicky zavlažovať a dbať o to, aby 
burina nezamedzovala rast zeleniny. 
Zároveň v tomto mesiaci zbierame 
skorú zeleninu na bežnú konzump-
ciu. Na hriadky uvoľnené po skoršej 
zelenine následne môžeme sadiť 
o. i. ružičkový a kučeravý kel, ale aj 
neskorú kapustu. Zase pri kolíkových 
rajčinách raz do týždňa vylamujeme 
bočné výhonky, čo napomáha rastu 
plodov.     

Ovocinári
V júni nastáva obdobie intenzív-

neho oteplenia a narastania všet-
kých kultúr v záhradke. Prehriatu 
pôdu a vlhké obdobie využijeme 
na rozmnožovanie niektorých ovoc-
ných druhov a podpníkov zelený-
mi odrezkami. Koncom mesiaca 
režeme zákrpky jabloni a hrušiek, 
a to skracovaním bočného obrastu 
za štvrtým až šiestym listom. Čím 
mohutnejší je vzrast, tým dlhší boč-
ný obrast ponechávame a opačne. 
Predlžujúce sa výhonky hlavných 
konárov nerežeme. Zároveň v júni 
štepíme ríbezle a egreše na podpník 
meruzalky zlatej. Štepíme v tzv. by-
linnom stave na narastajúce výhon-
ky. Miesto štepenia chránime pred 
slnečným žiarením papierovým 
obalom. Kontrolujeme stabilitu ko-
lov a priviazanie stromčekov ríbezli 
a egrešov, pretože práve v tomto 
období v dôsledku poveternostných 
podmienok sa môžu vylomiť celé 
koruny. Ovocné stromčeky podľa 
potreby zavlažujeme.    

Chovatelia
V tomto mesiaci sa venujeme 

podšklbávaniu husí a neskoršie vy-
liahnutých húsat. Podšklbávaním  
dospelých husí sa znáška, zvyčajne 
už aj tak veľmi slabá, celkom zastaví. 
Okrem toho v júnových teplotách 
veľmi poklesne oplodňovacia schop-
nosť gunárov, takže tých pár vajec, čo 
husi znesú, už neoplodnia. 

Z KALENDÁRA NA JÚN
Pred podšklbávaním by sme mali 

husiam umožniť niekoľkokrát sa 
vykúpať, aby mali čisté perie. Po 
vykúpaní ich necháme na čistom 
štrku alebo na  slame obschnúť. Pred 
podšklbávaním husiam aspoň na 6 
hodín znemožníme prístup ku kr-
mivu, aby sa im vyprázdnilo črevo. 
Podšklbávané husi týždeň chránime 
pred prípadným prechladnutím. 
I keď v júni býva teplé počasie, môže 
sa vyskytnúť prudký dážď alebo  
studený vietor. Ani dospelé husi sa 
nemajú podšklbávať tak bezcitne, že 
vláčia krídla po zemi. Perie získané 
podšklbávaním hneď triedime. 

Ak obloky na kurínoch a iných 
chovných priestoroch sú dosiaľ zask-
lené, vyberieme ich. Na oknách pone-
cháme len rámy vyplnené pletivom. 
Aj plné dvere na týchto priestoroch 
nahrádzame ľahkými rámami vypl-
nenými pletivom.         

Včelári
V júni včelárske leto vrcholí. Včels-

tva sú na vrchole rozvoja. V úľoch 
sú desaťtisíce lietaviek pripravené 
využiť nektarodajné zdroje. V druhej 
polovici mesiaca matka znižuje počet 
nakladených vajíčok. Včelstvá sa 
v tomto mesiaci pudovo zameriavajú 
na zachovanie rodu a zhromažďova-
nie glycidových zásob. 

V júni musíme pokračovať v tl-
mení rojového pudu. Prejavuje sa 
naplno vtedy, keď nastane znášková 
medzera, alebo včelstvá nemôžu pre 
nepriaznivé poveternostné podmien-
ky využívať zdroje nektáru. Najú-
činnejším prostriedkom na tlmenie 
rojovej nálady včelstva je bohatý prí-
nos nektáru. V súvislosti so znáškou 
nektáru sa naplnia medníkové plásty, 
ktoré treba vytáčať z medu. Namiesto 
plných vkladáme do plodiská pekne 
vystavené plásty zbavené medu, aby 
mala matka dostatok priestoru na 
kladenie vajíčok. 

Na koniec júna treba zaplánovať 
aj výmenu matiek vo včelstvách. Naj-
istejšie je pridávať oplodnenú matku 
do včelstva, ktoré je 9 dní osirotené 
a nemá otvorený plod.  (aj)
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Medvedia rozprávka Medvedia rozprávka 
o zmiznutí dinosaurovo zmiznutí dinosaurov

Macko Brumko a malá Bruminka si pozerali obrázky 
dinosaurov. – Sú krásni, - vzdychla Bruminka. Rada by 
som sa s nimi skamarátila. – Mamička, prečo v našom lese 
nežijú dinosaury?

Dinosaurov už nenájdeš na celej našej Zemi. Zostali po 
nich len archeologické nálezy. 

Kedysi dávno, pradávno dinosaury obývali veľké územie 
Zeme. Všetkým dinosaurom vládol slávny Tyrannosaurus 
Rex. Ako každý panovník, i on bol múdry a silný. Nebolo 
ľahké spravovať veľkú dinosauriu ríšu. Mal však veľkú knihu 
kúziel, v ktorej boli rôzne čary a zaklínadlá. Často do nej mocný 
panovník pozeral. Keď bolo sucho, vedel čarami privolať dážď, 
keď obrovské  lejaky sužovali celú Zem, vedel odohnať zákerne 
mraky a prinavrátiť všetkým pokoj. 

Jediné zaklínadlo, ktoré nikdy nepoužil, znelo: UGRUM 
KALIGULUM MARBOLEKUM ROX. 

Toto zaklínadlo by mu zaručilo nesmrteľnosť a nezraniteľ-
nosť. Múdry panovník Tyrannosaurus Rex nechcel byť nesmr-
teľný. Vedel, že všetko má svoj začiatok a svoj koniec a tak je to 
správne. Ako to však v rozprávke i v živote býva, vždy sa nájde 
niekto, kto porušuje všetky pravidlá. V kráľovstve dinosaurov 
to bol zlostný lietajúci jašter Pteranodon. Práve on sa túžil stať 
nesmrteľným a prebrať vládu nad mocnou ríšou. Počas jedinej 
tmavej noci, keď sa guľatý mesiac skrýval za obrovskými čier-
nymi mrakmi, vošiel do jaskyne, v ktorej bola uložená vzácna 
kniha zaklínadiel.

Otvoril ju a začal čítať zaklínadlo, ktoré by mu zabezpečilo ne-
smrteľnosť. Pomalý čítal: UGRUM KALIGULUM MARBOLEKUM 
RUX. Pomýlil sa v poslednom, najkratšom slovíčku. Namiesto 

ROX, povedal RUX. Nevedno, či chybu spôsobila tma, či jeho 
roztržitosť a netrpezlivosť. Následky však boli hrôzostrašné.

Zem sa začala triasť, hromy duneli, blesky rozčesávali nočnú 
oblohu. Spustil sa lejak, aký nikto predtým, ani potom nezažil. 
Keď hrmavica a pleskavica utíchla, vystrašený Pteranodon 
vykĺzol z jaskyne. Všade bol sneh a ľad a dinosauria krajina 
zmizla. Zúfalý Pteranodon si neskoro uvedomil svoju chybu. 
Beznádejne lietal okolo Zeme a hľadal stratený svet. Niektorí 
vravia, že takto lieta dodnes. Preto, keď uvidíte nad lesom či 
nad skalami obrovské krídla neznámeho vtáka, môže to byť 
práve Pteranodon. Možno si jedného dňa spomenie na tajné 
zaklínadlo, ktoré vráti dinosaurov opäť na Zem. 

- Ale, mamička, tak to predsa nie je, - protestoval macko 
Brumko, - Naša pani učiteľka povedala, že dodnes nikto presne 
nevie, prečo dinosaury zmizli zo Zeme. Jednou z možností je, že 
záhadne vyhynutie dinosaurov spôsobila nečakaná katastrofa, 
pravdepodobne zrážka Zeme s veľkým meteoritom. Po ničivej 
zrážke mračná prachu zahalili oblohu a zakryli Slnko. Možno 
dinosaury, aj iné živočíchy na súši, v moriach a oceánoch, ale 
i rastliny vyhynuli práve po tejto katastrofe. 

/Vrabček 7/8/2003/

MÁM JA KOSU, KOSIČKU

Mám ja kosu, kosičku, 
mám ja kosu ostrú, 
ona mi pokosí, 
keď musí, ďatelinku rosnú.

Keď som začal kositi, 
kosička mi spadla, 
keď som si kosičku narazil, 
ďatelinka zvadla.

Mám ja kosu, kosičku, 
mám ja kosu tupú, 
ona mi pokosí, 
keď musí, ďatelinku suchú.
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ELENA ČEPČEKOVÁ

DNES JE VEĽKÝ 

SVIATOK DETÍ
Dnes je veľký sviatok detí

hop-sa-sa,

nech sa každý s nami točí,

natriasa. 

Poď Anička, poďže chytro

medzi nás,

zaspievame všetkým deťom

ešte raz.

Zaspievajme o slniečku,

o lete,

aby bolo dobre deťom

vo svete.

Aby každý koláče a 

knižky mal, 

aby nikto nežialil a

neplakal.

Dnes je veľký sviatok detí

ho-ja-ja,

kamarátstvo srdiečka nám

pospája.

Poď, Anička, poďže chytro

medzi nás,

zaspievame všetkým deťom

ešte raz. 

VESELO 
SO ŽIVOTOM

Pani učiteľka vysvetľuje žiakom: 
- Deti, dekagram má desať gramov, 

kilogram má tisíc gramov… Vtom sa 
prihlási malý Jožko a pýta sa: 

- Prosím, a koľko gramov má tele-
gram? 

*  *  *
- Chlapče, býva tu pán Štajner? - pýta 

sa dedko. 
- Býva, ale až na dvanástom poscho-

dí. Ja vás tam zavediem. 
- Ty si zlatý. 
Keď vyjdú konečne pešo hore, lebo 

výťah nejde, chlapec povie: 
- Tak, tu je to. Ale ak sa chcete s ním 

rozprávať, sedí na lavičke pred domom.
*  *  *

- Hrajme sa na poslanca! - hovorí 
kamarát kamarátovi. 

ÚLOHA PRE VÁS
Milí mladí čitatelia, tentoraz je vašou úlohou pomôcť kobylke Vanilke nájsť cestu 

k pyramídam. Z posledných prác sme odmenili: Paulínku Kašprakovú z Jablonky 
a Aničku Kurnatovú z Novej Belej.

- A to je ako? 
- Ja budem sľubovať hory-doly a ty 

ma budeš voliť. 
*  *  *

Mama sa pýta Evy: 
„Eva prečo má ten šalát takú čudnú 

chuť?” 
„Neviem mami, veď som ho aj 

mydlom umyla.“

*  *  *

Chlapec sa pýta mamičky: - Mami, 
koľko máš rokov? 

- 36. 
- A ocko?
- 36.
- Aha, tak vy ste súrodenci. 

*  *  *

- Petrík, ty si si poranil koleno?
- Áno, mamička.
- A ako to, že som ťa nepočula 

plakať?
- Myslel som si, že nie si doma! 
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JENNIFER LOPEZOVÁ
Americká speváčka a herečka Jennifer Lopezová je dobre 

známa nielen vo svete hudby, fi lmu, ale aj módy a kozmetiky. 
Narodila sa ako Jennifer Lynn Lopez 24. júla 1970 vo štvrti Bronx 
v New Yorku. Jej rodičia pochádzali z Puerto Rica a napriek 
drsným podmienkam štvrte, v ktorej žili, sa snažili zabezpečiť 
svojim deťom, čo najkvalitnejšiu výchovu. Otec David bol po-
čítačovým technikom a programátorom a matka Guadalupe 
učiteľkou v materskej škole, v ktorej Jennifer začínala svoju 
kariéru ako tanečnica. 

Jennifer bola cieľavedomá od najmladších rokov. Už ako 
štvorročné dievča ju rodičia prihlásili na tanečnú. Keď mala len 
sedem rokov, vystupovala vo viacerých školských inscenáciách. 
V štrnástich začala s hodinami spevu. Počas stredoškolského 
štúdia hrala softball, tenis a venovala sa gymnastike. Ako sedem-
násťročná sa prihlásila na tanečnú školu na Mannhatane. Neskôr 
sa dostala do Baruch College, odkiaľ odišla po absolvovaní 
jedného semestra, čo bolo príčinou, kvôli ktorej sa odsťaho-
vala z rodinného domu. Najskôr si nevedela nájsť prácu ako 
tanečnica. Jej kariéra sa začala rozvíjať až vtedy, keď konečne 
po dlhšom čase dostala prácu v tanečnej skupine. Potom prišla 
ponuka práce v komediálnom seriály In Living Colour, ktorý jej 
priniesol úspech. Vystupovala vo viacerých televíznych seriáloch 
a fi lmoch, napr. Havária letu 7, Druhá šanca, Hotel Malibu, Moja 
rodina, Selena a ďalšie. 

Jennifer predsa vždy viac ľakal svet hudby ako fi lmu, preto sa 
rozhodla pre kariéru speváčky. Prvý album On the 6 bol vydaný 

1. júla 1999 a hneď sa dostal na vrcholy 
rebríčkov. Druhý album J. Lo bol vyda-
ný v roku 2001 a stal sa tiež hitom sve-
tových hitparád. Tretí album This Is Me, 
ktorý dosiahol prvé miesto na Billboard 
200, sa taktiež veľmi rýchlo dostal do 
povedomia jej fanúšikov. V tomto albu-
me sa nachádza cover pesničky Carly 
Simon z roku 1978 – You Belong  to Me. 
V roku 2004 zaspievala spolu s Marcom 
Anthonym pesničku Escapémonos pri 
príležitosti rozdávania cien Grammy. 
Ďalším albumom speváčky po ročnej 
prestávke bol Rebirth (2005). Posledným albumom speváčky je 
Como Ama Una Mujer (Ako miluje žena), na ktorý je Lopezová 
veľmi pyšná. Jej nový album španielskych ľúbostných piesní je 
zároveň aj návratom ku portorikánskym koreňom. Súčasne s je-
ho prezentáciou verejnosti speváčka vyhlásila, že sa defi nitívne 
rozlúčila so svojou umeleckou značkou J. Lo.   

Jennifer by mala rada v budúcnosti dvojičky. Lopezová je 
od roku 2004 vydatá za hudobnú hviezdu Marca Anthonyho. So 
svojím tretím manželom zatiaľ deti nemá. Jej prvé manželstvo 
s Ojanim Noaom trvalo len rok. Neskôr sa vydala za Crissa 
Juddiho, s ktorým sa taktiež po roku rozviedla.  

Okrem toho J. Lopezová je aktívna aj v biznise. Má vlastnú 
značku voňaviek, oblečenia, topánok a reštauráciu Madre´s. 
Je producentkou reality show  DanceLife. V blízkej budúcnosti 
plánuje uviesť na trh kolekciu náramkových hodiniek, bižutérie 
a iných doplnkov. (aj)

SVEN FISCHER
Biatlonová veľmoc Nemecko bude mať v najbližšej sezóne 

o jednu hviezdu v štartovom poli menej, pretože niekoľkoná-
sobný majster sveta, olympijsky víťaz a víťaz svetového pohára 
v biatlone Sven Fischer sa rozhodol minulý mesiac vo veku 36 
ukončiť defi nitívne svoju aktívnu športovú kariéru. S biatlonom 
sa jedna z jeho najväčších postáv v jeho 
histórii však nelúči, v najbližšej zimnej 
sezóne bude sprevádzať svojich bývalých 
konkurentov v úlohe komentátorského 
experta nemeckej televízie ZDF. Zo zaují-
mavosti spomeňme napríklad to, že v be-
hu na lyžiach štartoval vždy bez rukavíc, aj 
v silných mrazoch. Zatiaľ sa neoženil, ale 
má trojročnú dcérku Emiliu Sophiu. 

Sven Fischer sa narodil 16. apríla 1971 
v Schmalkaldene v Turínsku, kde začal 
chodiť v roku 1977 do športovej školy. 
Najprv sa zameral na ľahkú atletiku, a do-
konca už v 5. triede získal titul oblastného majstra v terénnom 
behu. Na prelome sezóny 1982/83 sa však presedlal na zimné 
športy a konkrétne na beh na lyžiach. Aj keď získal titul majstra 
juniorov, jeho kariéra visela na vlásku, pretože mal problémy so 
zdravím. Nakoniec musel absolvovať operáciu kolena. Návrat 
k lyžovaniu nebol vôbec ľahký. Po spojení Nemecka vzrástla 

totiž konkurencia. Dokázal sa však presadiť a hneď na úvod 
vyhral šprint na pretekoch svetového pohára. Úspešnú kariéru 
odštartoval v roku 1993 na MS v bulharskom Borovci zlatou 
medailou v súťaži štafi et a o rok neskôr sa účasťou v zlatom 
nemeckom kvartete na zimnej olympiáde v Lillehammeri zaradil 
medzi absolútnu svetovú špičku bežcov na lyžiach. Jeho karié-
ra sa pomaly rozvíjala. Medzičasom získal mnoho medailí na 

pretekoch svetového pohára, z čoho bolo 
až 27 zlatých. Dvakrát sa dokonca stal 
víťazom svetového pohára – v sezóne 
1996/1997 s 1998/1999. V roku 1999 sa 
v Oslo stal dvojnásobným majstrom sveta, 
keď získal zlatú medailu v behu na 15 a 20 
km. Zlatých medailí v štafetovom behu mal 
neúrekom, pretože nemecká družina je už 
dlhé roky svetovou špičkou. Avšak v jeho 
zbierke mu chýbala zlatá olympijská me-
daila v individuálnom behu na lyžiach. Ako 
sa však hovorí, trpezlivosť ruže prináša 
a táto ľudová múdrosť sa splnila aj v jeho 

prípade. Sven na túto medailu čakal naozaj dlhé roky, pretože 
touto vzácnou trofejou korunoval svoju vrcholovú športovú kari-
éru na zimnej olympiáde v roku 2006 v Turíne, kde sa mu splnil 
sen o zlate pod piatimi kruhmi v individuálnej súťaži. Dovedna si 
zo zimných olympijských hier priniesol štyri zlaté, dve strieborné 
a dve bronzové medaily. (ms)
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TALENTOVANÝ HEREC
Stano Král je známym slovenským filmovým a divadelným 

hercom. Vyrastal v malej dedinke Kostolište. Má sestru Janku. Jeho 
rodná dedina je významná tým, že sa tam narodil vynikajúci slovenský 
maliar a národný umelec Martin Benka. Stano nechodil do škôlky, 
lebo bol doma s mamou. Mal veľmi rád zvieratá, najmä malé mačky 
a králiky. Keďže jeho otec je pôvodom Čech - často chodil na práz-
dniny do Čiech a už ako dieťa vedel dobre hovoriť česky. Skôr, ako 
Stano začal chodiť na základnú školu sa celá rodina presťahovala do 
Malaciek. Tam Stano chodil na základnú školu, i na gymnázium. 
Mal veľmi dobré výsledky v škole a zúčastňoval sa aj recitačných 
a klavírnych súťaží. Klavír študoval 11 rokov, a keď mal 14 získal 
veľmi dobré odporúčania na konzervatórium na štúdium klavíra. A 
dodnes bez problémov zahrá diela Scarlattiho, Beethovena, Debussyho 
či Rachmaninova. Láska k hudbe ho priviedla k pop-music a Stano 
sa stal členom hudobnej skupiny TENOR, s ktorou hrával tri roky, 
a ktorá bola veľmi populárna najmä na Záhorí. Tu okrem klávesov 
aj výborne spieval, čo naplno využil na prijímacích pohovoroch na 
štúdium herectva VŠMU v Bratislave, kam ho okamžite prijali ako 
veľmi talentovaného. Študoval tam herectvo u vynikajúcich pedagógov, 
ako Miloš Pietor, Karol L. Zachar, Viliam Záborský, Dušan Jamrich, 
Tibor Rakovský, Eva Blahová a mnohí ďalší. Hneď od prvého ročníka 
bol oňho veľký záujem a nakrúcal jednu inscenáciu za druhou. Žiadaný 
bol najmä do rozprávok (ako princ). Bojoval s tým, že bol veľmi sladký 
typ a tak sa pokúšal skôr získavať role negatívne a záporné. Pretože 
dobre spieval, presadil sa do obrovskej megashow nazvanej „Fujarová 
show”, kde pôsobil štyri roky a vystupoval takmer každý deň. Modero-

pevnosť karosérie dosahujú bezpečnost-
ný výkon svetovej triedy.

Cestujúcich chráni niekoľko airba-
gov. Auto má tiež intrúziu, ktorá mini-
malizuje nebezpečenstvo poranenia 
chodidla a nohy brzdným pedálom pri 
čelných nárazoch. Hliníková kapota 
má konštrukciu v tvare kužeľa kvôli 
lepšej absorpcii a zmierneniu nárazov 

v prípade kolízie auta s chodcom. Ak-
tívnu bezpečnosť významne zväčšujú 
kotúčové brzdy veľkého priemeru, ktoré 
poskytujú plnú brzdnú silu pri náhlom 
zastavení. 

V srdci Mazdy RX-8 je nový rotač-
ný motor RENESIS, ktorý je prístupný 
v dvoch verziách vysoko výkonná verzia 
(170 kW) a štandardná verzia (141 kW).

MAZDA RX-8
Mazda RX-8 je z ktoréhokoľvek poh-

ľadu auto, ktoré vám vyrazí dych. Popri 
elegantnom športovom dizajne má 
Mazda RX-8 dosť miesta na to, aby sa 
stala skutočne praktickým autom pre 
každodenné používanie. Novovyvinutý 
freestylový systém dverí umožňuje mať 
masívne vyzerajúcu kabínu v športovom 
štýle v kombinácii s vymoženosťou ľah-
kého prístupu. A navyše kufor s objemom 
290 litrov. V kabíne je rozmiestnené 
množstvo úložných priestorov, vrátane 
puzdra na mapu, takže je možné mať 
po ruke všetko, čo treba na pohodlnú 
cestu. Mazda RX-8 je auto s výnimočnými 
bezpečnostnými štandardmi. Rozsiahle 
množstvo bezpečnostných funkcií a jedi-
nečná konfi gurácia centrálneho otvárania 
freestylových dverí ponúka rozšírenú 
ochranu v prípade nehody.

Pre systém freestylových dverí u RX-
8 je podstatný štandard bezpečnosti pri 
bočnom náraze porovnateľný s typickým 
4-dverovým sedanom. Rozsiahla výstuž 
vnútra zadných dverí a značne zlepšená 

Novo vyvinutá predná náprava s 
dvojitým závesom zabezpečuje precíznu 
kontrolu jazdných vlastností. Nová viacná-
sobne spojená zadná náprava poskytuje 
bočnú tuhosť pre skvelé jazdné vlastnosti 
a odozvu, a zároveň poskytuje pozdĺžnu 
harmóniu pre skvelú stabilitu, jazdné 
pohodlie a nízky hluk vozovky. Voliteľná 
dynamická kontrola stability zlepší šoféro-
vanie a poslúži ako aktívny bezpečnostný 
prvok. Monitoruje rýchlosti kolies, uhly 
natočenia, funkciu bŕzd, pomer výchylky 
a náležite používa brzdnú silu na jedno 
alebo viac kolies, čím pomáha znížiť vy-
ťaženie motora a zabrániť šmykom.

Mazda je RX-8 jediné športové auto, kto-
ré vzadu usadí dve dospelé osoby. Jemná 
rovnováha autentického športového dizajnu, 
jemného majstrovstva a dômyselného kon-
štruovania, je navrhnutá tak, aby poskytovala 
maximálny pôžitok z jazdy a kompletné 
pohodlie. Materiály interiéru majú tú najvyš-
šiu kvalitu s najjemnejšími látkami a plastmi 
jemnými na dotyk, z ktorých je celý interiér. 
Inovatívne osvetlenie a intuitívne rozmiestne-
nie tlačidiel vytvára v Mazde RX-8 výnimočnú 
atmosféru. Výsledok? Všestranný strhujúci 
zážitok z jazdy. (ms)

val najpopulárnejšiu televíznu 
hitparádu „5xP” veľký festival 
Bratislavská lýra, kde získal aj 
striebornú Lýru ako člen skupi-
ny TYS ‘80. Toto obdobie v je-
ho kariére ukončil nástup na zá-
kladnú vojenskú službu. Stano 
Kráľ sa po odslúžení vojenskej 
služby venoval najmä činohre, 
účinkoval vo viacerých divad-
lách o. i. DAB Nitra, Nová 
scéna Bratislava, Slovenské 
národné divadlo. Počas svojho 
pôsobenia na javisku vytvoril 
celý rad veľkých dramatic-
kých postáv v takých hrách 
ako: Smútok pristane Elektre, Zimná rozprávka, Dvaja, Noc na 
zamrznutom jazere, Proso, Reflexy, Kráľ Ubu, Fiescovo sprisa-
hanie, Perníková bábika, Čierna komédia, Rómeo a Júlia a pod. 
Od roku 1993 sa venuje muzikálu a má za sebou už okolo 12 veľ-
kých titulov z celosvetovej produkcie. Naspieval množstvo piesní pre 
televízne hudobné a zábavné programy, rozprávky a ďalšie spevácke 
projekty. Je držiteľom striebornej Bratislavskej lýry. Venuje sa aj dabin-
gu. Daboval skvelé seriály ako: Priatelia, Ally McBealova, Perfektní 
príbuzní, Dva a pol chlapa, Baywatch, Sindibádove dobrodružstvá, ako 
aj známych hercov ako Tom Cruise, Johny Depp, Charlie Sheen či 
David Schwimmer. Stano žije v Bratislave a vo voľnom čase sa venuje 
najmä posilňovaniu a fitness. (aj) 
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Naša poradňa

ČO NA OBED

Kyslá zemiaková polievka
3 - 4 stredne veľké zemiaky, 1 malá 

cibuľa, 1/2 l mlieka, 1 téglik kyslej smotany, 
1 čajová lyžička vegety, 1/2 lyžičky drvenej 
rasce, bobkový list, 2 polievkové lyžice 
hladkej múky, 1 čajová lyžička Ramy alebo 
Flóry, pažítka alebo petržlenová vňať.

Očistené a umyté zemiaky pokrájame 
na malé kocky, nadrobno posekáme 
cibuľu a spolu dáme variť do 1/2 l vody, 
do ktorej sme pridali vegetu, bobkový list 
a rascu. Keď sú zemiaky takmer mäkké, 
pridáme k nim v mlieku rozhabarkovanú 
múku a za stáleho miešania na ma lom 
ohni čakáme, kým polievka zhustne. 
Napokon opatrne vmiešame kyslú smota-
nu a lyžičku Ramy alebo Flóry. Polievku už 
nevaríme! Pred podávaním vsypeme do 
každého taniera posekanú pažítku alebo 
petržlenovú vňať.

Zeleninovo-sójové fašírky
1 stredný kel, 3 - 4 mrkvy, 80 g sójo-

vého granulátu, 2 rožky, 2 vajcia, 1 čajová 
lyžička cesnakovej pasty, podľa chuti 
mleté korenie, majorán, oregano, drvenú 
rascu, karí korenie, 1 čajová lyžička sójo-
vej omáčky, petržlenová vňať, strúhanka 
na obaľovanie, rastlinný tuk na vyprážanie, 
1 kocka Masoxu.

Očistený a umytý kel a mrkvu pokrá-
jame na menšie časti a varíme v mierne 
osolenej vode do polomäkka. Scedíme, 
necháme čiastočne vychladnúť a potom 
na doske posekáme nadrobno. Dáme do 
misy a pridáme scedený sójový granulát, 
ktorý sme predtým varili 20 minút v 1/2 
l vývaru (Masox). Pridáme namočené a 
dobre vyžmýkané rožky, vajcia, cesnako-
vú pastu a nadrobno posekanú petržle-
novú vňať. Napokon pridáme podľa chuti 
zo všetkých uvedených korenín a sójovú 
omáčku. Celú masu dobre vymiešame a 
podľa potreby dochutíme. Tvoríme z nej 
okrúhle fašírky, ktoré obaľujeme v strú-
hanke a vyprážame na strednom stupni 
dočervena.

Podávame so zemiakovým pyré a 
ľubovoľným šalátom.

ZÁKUSKY

Piškótová roláda s ananásom
6 vajec, 6 polievkových lyžíc kryštálo-

vého cukru, 2 polievkové lyžice studenej 
vody, 3 polievkové lyžice polohrubej 
múky, 3 polievkové lyžice múky špeciál, 
1/2 vrecúška prášku do pečiva, 2 poliev-
kové lyžice oleja, 2 dl mlieka, 1 krémový 
prášok Zlatý klas, 1 vrecúško vanilkového 
cukru, 200 g masla, 100 g práškového 
cukru, 1 čajová lyžička citrónovej šťavy, 1 
konzerva ananásového kompótu, ovocný 
džem.

Žĺtky, kryštálový cukor a studenú vodu 
šľaháme na elektrickom šľahači, kým 
hmota zhustne. Pridáme múku zmiešanú 
s práškom do pečiva, olej a sneh z biel-
kov. Cesto vylejeme na plech s vyšším 
okrajom, vyložený papierom na pečenie. 
V predhriatej rúre pečieme doružova. Po 
vyklopení stiahneme papier a ešte teplú 
roládu zvinieme.

Krém: V mlieku rozmiešame krémový 
prášok Zlatý klas, vanilkový cukor a pri 
stálom miešaní uvaríme. Do vychladnu-
tého pudingu pridáme práškový cukor, 
zmäknuté maslo, citrónovú šťavu a vy-
šľaháme hladký krém. Cesto rozvinieme, 
potrieme ovocným džemom a vrstvou 
citrónového krému. Do stredu krému 
uložíme kúsky ananásového kompótu 
a roládu tuho zvinieme. Zvyškom krému 
potrieme aj boky a vrch ozdobíme ana-
násom, čokoládou a pod. Tato výborná 
roláda je vhodná na veľkonočný stôl.

ŠALÁTY

Pikantný jablkový šalát
2 veľké cibule, 4 veľké jablká, 

200 g šunky, 150 g eidamu, mleté čierne 
korenie, soľ.

Marináda: 2 dl vody, 0,5 dl octu, 2 
polievkové lyžice oleja, cukor, soľ.

Jablká ošúpeme, zbavíme jadrovníkov 
a pokrájame na kocôčky. Primiešame 
syr a šunku, takisto pokrájané na malé 
kocky a cibuľu pokrájanú najemno. Šalát 
premiešame a podľa chuti posolíme a 
okoreníme. Nakoniec zalejeme mariná-
dou vymiešanou z uvedených prísad.

BÓL BARKU
Rwa barkowa czyli rwa ramienna zwa-

na również brachialgią jest to zespół bó-
lowy charakteryzujący się bólami promie-
niującymi od karku do ramienia. Bardzo 
często bólami objęta jest cała kończyna 
górna, niekiedy ból może promieniować 
do łopatki i przedniej powierzchni klatki 
piersiowej. Bóle i parestezje (drętwienia, 
mrowienia) pojawiają się przeważnie nag-
le, często rano, po obudzeniu się ze snu, 
niekiedy jednak narastają powoli. Bólom 
towarzyszy osłabienie mięśni a nawet ich 
zaniki, co skutkuje mniejszą pewnością 
chwytu, ograniczeniem sprawności pre-
cyzyjnej ruchów palców. Przyczynami 
rwy barkowej są zmiany zwyrodnieniowe i 
dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa, 
prowadzące do zwężenia otworów mię-
dzykręgowych i ucisku korzeni rdzenio-
wych z ewentualnymi wtórnymi zmianami 
zapalnymi.

Leczenie farmakologiczne nie zawsze 
daje oczekiwane efekty, dlatego też coraz 
większe znaczenie lecznicze przypisuje 
się zabiegom fizykalnym. Leczenie 
usprawniające rozpoczyna się od zabie-
gów cieplnych, a wyjątkowo od zimnych 
(jeśli ciepłe są źle znoszone), a następnie 
stosuje się lekki rozluźniający masaż 
segmentarny odcinków o wzmożonym 
napięciu mięśniowym. Bardzo korzystna 
jest elektroterapia, ultradźwięki, magne-
toterapia, laseroterapia oraz gimnastyka 
lecznicza wykonywana pod nadzorem 
fi zjoterapeuty. Chory powinien w ciągu 
całego dnia zwracać baczną uwagę na 
prawidłową postawę w czasie chodu i 
stania, w czasie pracy i wypoczynku oraz 
na właściwe ułożenie w czasie snu. Nie 
należy spać na zbyt płaskiej poduszce. 
Poduszka musi zapewnić takie ułożenie 
głowy, jakie jest najczęściej utrzymywane 
w ciągu dnia. W ułożeniu na boku po-
duszka powinna wyrównać odstęp ucha 
od barku, przy łokciu wysuniętym do 
przodu. Poduszka nie może się wsuwać  
pod bark. Chorym z silnymi bólami szyi 
zaleca się spanie w pozycji półsiedzącej, 
z rękami opartymi tak jak na podłokietni-
kach fotelu, a głowa i okolica karkowa 
popodpierana poduszkami. Przy bólach 
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promieniujących do barku i wzdłuż całej 
kończyny górnej układa się bolącą koń-
czynę na dużej poduszce umieszczonej 
pod pachą. Podłożenie takiej poduszki 
pod pachę przynosi ulgę w bólach 
promieniujących także w ciągu dnia w 
pozycji pionowej, podczas siedzenia lub 
chodzenia. Przy czym należy pamiętać, 
że w tym przypadku chorzy lepiej znoszo-
ną  pozycję pionową niż leżącą, ruch niż 
bezruch. Stąd mniejsza ilość ograniczeń 
ruchowych uniemożliwiających czynności 
życiowe niż przy problemach z odcinkiem 
lędźwiowo-krzyżowym. Przy wstawaniu 
z pozycji leżącej należy podtrzymywać 
głowę przy pomocy nie bolącej ręki, co 
chroni przed potęgowaniem dolegliwości. 
Czasem dolegliwości zmniejsza odcią-
żający kołnierz ortopedyczny. Podczas 
ubierania powinno się unikać wszelkich 
ubrań wciąganych przez głowę, zastępu-
jąc je zapinanymi na guziki czy zamki bły-
skawiczne. Należy unikać gwałtownych 
ruchów głową, a zwłaszcza obrotów na 
boki i ku tyłowi oraz dłuższego pochylania 
się, np. przy czytaniu lub podnoszeniu 
głowy ku górze np. przy wieszaniu bie-
lizny, fi ranek. Zalecenia te są ważne dla 
osób starszych, a szczególnie dla osób 
prowadzących pojazdy mechaniczne, 
gdyż pozycja kierowcy jest wysoce 
przeciążająca dla kręgosłupa szyjnego. 
Niewskazane jest też  sięganie do półek 
wysoko usytuowanych lub prowadzenie 
długiej rozmowy telefonicznej ze słuchaw-
ką podtrzymywaną barkiem. Choroba jest 
uporczywa i wykazuje często nawroty, 
jednak dostosowanie się do zaleceń i 
cierpliwość w leczeniu daje ostatecznie 
pomyślny rezultat.

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii

Wymień stary dowód 
osobisty

Ogólnopolski Program Wymiany 
Dowodów Osobistych kończy się 31 
grudnia 2007. Do tego dnia należy wy-
mienić wszystkie stara dowody wydane 
przed 1 stycznia 2001 r. Jeśli tego nie 
zrobisz w terminie to twój dowód osobisty 
starci ważność. Dowód wymienia się w 
urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. 
Musisz to zrobić osobiście i mieć ze sobą 
stary dokument, dwie aktualne fotografi e 
oraz skrócony odpis aktu urodzenia, a 
jeśli jesteś mężatką/żonatym odpis aktu 
małżeństwa. Wymiana dowodu kosztuje 
30 zł. 

Pierwsza praca - 
jakie dokumenty są 

potrzebne?
 Przed rozpoczęciem pierwszej pracy 

lub pracy w nowej fi rmie musisz złożyć 
różne dokumenty: a) wypełniony kwe-
stionariusz osobowy wraz z niezbędną 
liczbą fotografi i, b) świadectwa ukończe-
nia staży, kursów związanych z branżą, 
w której chcę pracować lub świadectwa 
pracy z poprzednich fi rm, c) dokumenty 
poświadczające wymagane kwalifi kacje 
zawodowe, d) świadectwo ukończenia 
gimnazjum, gdy będzie to przygotowanie 
zawodowe, e) orzeczenie lekarskie o 
braku przeciwwskazań do danego sta-
nowiska, f) inne dokumenty, wymagane 
przez przepisy (np. dowód o niekaralno-
ści). Można do tego dołączyć dokumenty 
potwierdzające twe umiejętności, dotych-
czasowe osiągnięcia zawodowe, papiery 
stanowiące podstawę do korzystania ze 
szczególnych uprawnień w czasie pracy 
itp. Pracodawca przechowuje u siebie 
tylko kopie twoich dokumentów. 

Opieka nad dzieckiem
Jeśli dziecko nie ukończyło 14 lat, 

rodzice mają prawo do dodatkowych 
dwóch wolnych od pracy dni. Może je 

wykorzystać matka lub ojciec lub po 
jednym dniu oboje. Aby je dostać, wy-
starczy, że jedno z nich złoży w pracy 
oświadczenie o zamiarze ich wykorzy-
stania. Pracodawca nie ma prawa żądać 
zaświadczenia w tej sprawie z pracy 
współmałżonka. 

Dokumenty 
z USC pocztą 

Jeśli  komuś potrzebne są odpisy 
dokumentów z USC nie musi po nie 
specjalnie jechać do oddalonego urzę-
du, wystarczy, że poprosi o ich przesła-
nie do najbliższego dla jego miejsca 
zamieszkania USC. Należy napisać 
wniosek do urzędu stanu cywilnego 
(USC), w którym został sporządzony 
dany dokument (wnioski można dostać 
w każdym USC lub pobrać ze stron 
internetowych urzędów albo napisać 
odręcznie). W ten sposób można uzy-
skać drogą pocztową akt urodzenia, 
małżeństwa oraz zgonu. We wniosku 
należy podać do czego jest dany 
dokument potrzebny, swoje dokładne 
dane, jak najbardziej szczegółowe. Aby 
dostać odpis, należy wpłacić na konto 
danego USC opite za jego wydanie 
(22 zł przy odpisach skróconych i 33 
zł przy zupełnych). Kopię wpłaty trzeba 
dołączyć do wniosku. Dokument zo-
stanie przesłany do USC najbliższego 
państwa zamieszkania i będą państwo 
o tym poinformowani listownie i tam go 
będzie można odebrać  po okazaniu 
dowodu tożsamości. 

Wycieczka 
w prezencie

 Jeśli musisz zrezygnować z wcześniej 
opłaconej wycieczki lub wczasów, np. 
z powodu choroby, możesz je komuś 
podarować lub odsprzedać. Nie musisz 
mieć na to zgody organizatora, ale należy 
go o tym poinformować w terminie prze-
widzianym w umowie. Organizator może 
nie wyrazić zgody na taką zamianę tylko 
wówczas, gdy wyjazd jest uzależniony 
od specjalnych umiejętności uczestni-
ków. (Podstawą do tego jest ustawa o 
usługach turystycznych Dz. U. z 2004 r. 
nr 223 z późn. zm.). (aj)
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RAK (22.6.-22.7.)
Tento mesiac bude pre teba 
dosť premenlivým mesiacom, 

raz budeš úspešný, inokedy nie. Na začiat-
ku mesiaca plánuješ výjazd s partnerom. 
Nezabúdaj však na svoje zdravie. Druhá 
dekáda mesiaca bude pre teba tým správ-
nym časom na realizáciu svojich plánov. 
Tak sa poriadne snaž.

LEV (23.7.-23.8.)
Prvá polovica mesiaca bude naj-
vhodnejším časom na realizáciu 

tvojich plánov. Vo vzťahu s najbližšími budeš 
prežívať krásne chvíle a v práci ti pôjde všetko 
úplne ľahko. Dokonca si kúpiš vec, po ktorej 
si už dlho túžil. Ak máš nejaké dôležité roz-
hodnutia, odlož ich na koniec mesiaca.

PANNA (24.8.-23.9.)
Prvý týždeň bude preplnený 
strachom o vlastnú budúcnosť. 
Je dosť možné, že sa nebudeš 

cítiť príliš dobre. V druhej dekáde sa všetko 
vráti do normálnych koľají a začne sa ti 
dariť nielen v rodinných záležitostiach, ale 
aj v práci. Koncom mesiaca sa ti podarí 
vybaviť dôležitú vec.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoj čas ešte nenadišiel, musíš 
ešte chvíľku počkať. Začiatkom 

mesiaca ti bude chýbať optimizmus. 
Našťastie, už v druhom týždni sa to zmení. 
Je možné, že budeš mať nejaké problé-
my, avšak druhá polovica mesiaca bude 
omnoho lepšia. Budeš mať veľa energie 
a bude sa ti dariť.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)
Tvoja myseľ bude plne zameraná 
na plánovanie očakávanej cesty. 

Dávaj však pozor na fi nancie, pretože v tomto 
mesiaci nebudeš nimi príliš oplývať. Druhý týž-
deň mesiaca bude dosť pracovne vyťažený, 
ale so všetkým si spokojne poradíš. V druhej 
dekáde sa ti podarí získať nejaké peniaze.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Spravodlivosť je pre teba naj-
dôležitejšia a nebojíš sa, vďaka 
čomu ťa nič nedokáže rozhá-

dzať. Jún bude pre teba životnou skúškou, 
do ktorej sa s chuťou pustíš. Najviac sa ti 
bude dariť začiatkom tretej dekády. Peniaze 
však veľmi nerozhadzuj, pretože koncom 
mesiaca budú väčšie výdavky.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Prvá polovica mesiaca prine-
sie so sebou šťastie, pokoj 

a úspech. Všetko, do čoho sa pustíš, ti pôjde 
hladko. Podarí sa ti vybaviť dôležité úradné 
veci. Docenia ťa v práci, ale aj v rodine 
a medzi kamarátmi. Koncom mesiaca sa 
zoznámiš s celkom zaujímavými ľuďmi.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Prvá polovica mesiaca bude pre 
teba ťažká. Veľmi sa tým však 
netráp, aby si si tým nezapríčinil 

zbytočné problémy. Začiatkom druhej polo-
vice mesiaca sa ti splní jedno z tvojich želaní. 
Možno ťa čaká aj zaujímavá cesta. Koncom 
mesiaca sa tvoja situácia výrazne zlepší.

RYBY (19.2.-20.3.)
Čakajú ťa radostné správy, 
možno sa narodí nový člen 
rodiny. Budeš mať trochu viac 

práce a zvýšia sa aj výdavky. Chuť do 
práce ti však chýbať nebude, vďaka čomu 
sa ti podarí zrealizovať dávnejšie plány. 
Na začiatku tretej dekády si dávaj pozor 
na svoje zdravie.

BARAN (21.3.-20.4.)
Prvý týždeň bude pre baranov 
ako stvorený. Ak o niečo bojuješ 
už dlhší čas, víťazstvo je na 

obzore. Množstvo práce a väčšie výdavky 
ti však náladu nepokazia. Druhá polovica 
mesiaca bude o čosi horšia. Snaž sa vy-
hýbať konfl iktom s najbližšími. Neplánuj si 
cestu na koniec mesiaca.

BÝK (21.4.-20.5.)
Tento mesiac bude pre býkov 
naozaj úspešný. Od začiatku 
sa bude tvoja situácia rozvíjať 

veľmi zaujímavo. Spoznáš nových ľudí a je 
celkom pravdepodobné, že nájdeš aj život-
nú lásku. Na začiatku druhej dekády sa ti 
začne dariť v podnikaní, príliš však neriskuj, 
aby si sa rýchlo nesklamal.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Prvý týždeň mesiaca bude pre 
teba náročný po fyzickej, ako 
aj po psychickej stránke. Svoju 
životnú situáciu začneš hodnotiť 

kriticky, aj keď pravdu povediac, vôbec nie je 
taká zlá. Druhý týždeň bude pre teba omnoho 
lepší a získaš nejaké fi nancie navyše. Koncom 
mesiaca niekam vycestuješ. (ms)

NÁŠ TEST

Viete správne dýchať?
1. a) Väčšinou sa nadychujem ústami – 0; 

b) Niekedy dýcham ústami, niekedy sa 
nadychujem nosom – 2; c) Vždy dýcham 
iba nosom – 4.

2. a) Pri dýchaní sa mi nadvihuje brucho – 4; 
b) Pri dýchaní sa mi nenadvihuje vlastne 
nič – 2; c) Pri nádychu sa mi nedvihne 
hrudník – 0.

3. a) Ak mám chuť, idem si zašportovať – 2; 
b) Hýbem sa iba veľmi nerád/a – 0; c) Dva 
až trikrát týždenne športujem – 4.

4. a) Telesná záťaž mi vôbec nevadí – 4; b) Pri 
nízkom tlaku vzduchu (zlom počasí) sa mi 
dýcha ťažšie – 2; c) Rozkašlem sa pri malej 
zaťaží – preto ani nešportujem! – 0.

5. a) Mám zohnutý chrbát, a preto ma aj často 
bolieva – 0; b) Hneď, ako zbadám, že idem 
ovisnuto, vystriem sa – 2; c) S držaním tela 
je spokojný aj môj lekár – 4.

6. a) Nemám žiadne zdravotné problémy – 4; 
b) Niekedy ma bolí hlava, kríže alebo bru-
cho – 2; c) Každú noc ma trápi nespavosť, 
častokrát mi búši srdce, bolí ma hlava a 
brucho  - 0.

7. a) V zamestnaní máme klimatizáciu – 2; b) 
Zbožňujem teplučko a dobré kúrenie – 1; 
c) Stačí mi 18-20 stupňov doma a v za-
mestnaní – 4. 

VYHODNOTENIE:
25-28 bodov: S vaším dýchaním môžete byť 
spokojní. Dýchate rovnomerne a pokojne. To, 
že sa občas zadýchate, nie je žiadna dráma. 
Častokrát pľúca a priedušky zaťažuje počasie 
a vlhkosť vzduchu. Pravidelne športujte. 
19-24 bodov: Takmer dobre! Dýchate síce 
pokojne a hlboko, ale niekedy vám dych ne-
stačí. Dýchacie cvičenia vám isté pomôžu, aby 
vaše pľúca a priedušky neboli iba zdravé, ale 
aj kvalitne pracovali. Odporúčame vám denne 
vystúpiť aspoň na 30 až 50 schodov. Ďalší cvik 
na zväčšovanie kapacity pľúc: Pozerajte sa 
na hodinky a spravte 18 nádychov za minútu 
– a síce nosom až do brucha. 
9-18 bodov: Musíte urýchlene niečo robiť, lebo 
námaha zaťažuje vaše srdce aj pľúca. Do tela 
sa nedostáva dostatok kyslíka, tým dochádza 
k nedostatočnému zásobovaniu aj mozgu. 
Viacej sa pohybujte, navštevujte tanečný kurz, 
choďte veľa po schodoch. A predovšetkým, 
snažte sa, aby teplota v miestnosti nebola 
nikdy vyššia ako 20 stupňov. 
0-8 bodov:  dôsledku nedostatku kyslíka pracujú 
bunky vo vašom tele na pokraji možností. To 
vysvetľuje aj vašu zábudlivosť a časté problé-
my so srdcom. Nechajte si vyšetriť kapacitu 
vašich pľúc a dodajte svojmu telu, čo potrebuje: 
Prestaňte fajčiť, začnite sa hýbať a nacvičujte 
dýchanie nosom až do brucha. (aj)   
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Čo prezrádza tvoje meno?
ŠIMON – dôvtipné, suverénne, egoistické a dravé meno. 

Je to najčastejšie človek pomerne nízky alebo strednej posta-
vy, štíhly, so svetlými, hnedými alebo červenými kučeravými 
vlasmi, podlhovastou tvárou a veľkými čiernymi, sivými alebo 
aj modrými očami. 

Šimon pochádza obyčajne z početnej roľníckej, remesel-
níckej alebo robotníckej rodiny. Jeho matka je dobrá, múdra 
a rozvážna žena. Šimonovi sa v základnej škole príliš dobre 
nedarí a niekedy musí opakovať triedu. Má však zmysel pre 
kreslenie a veľké technické nadanie. Svoje vzdelanie končí 
najčastejšie iba základnou školou, občas učňovkou a len 
zriedkakedy strednou školou. Fyzicky je veľmi zdatný, preto 
od najmladších rokov je nadšeným športovcom. Má zmysel 
pre kolektívne hry, najmä futbal a hokej. 

Žení sa pomerne skoro a najčastejšie máva šťastie – dos-
táva sa mu dobrá, múdra a nadaná žena. Šimon je cholerický 
typ – rýchlo vzplanie a len pomaly sa ukľudňuje. Veľmi rád 
rozkazuje. Uznáva len tých priateľov, ktorí sa mu dokážu 

podrobiť. V zamestnaní je dobrým, ceneným a všeobecne 
uznávaným pracovníkom. Ako šéf býva veľmi náročný, opatrný 
a často podozrievavý. Najčastejšie býva kresličom, mecha-
nikom, technikom, zváračom, ale niekedy aj novinárom. Je 
znamenitým organizátorom, rozhoduje sa až po starostlivom 
uvážení. Preto nielen sám, ale aj jeho skupina, za ktorú je 
zodpovedný, vždy splní úlohu, ktorú prisľúbil buď sa podujal 
urobiť. Veľmi sa stará o svoj zovňajšok. Je mimoriadne ctižia-
dostivý a dômyselný. 

Šimon dosť často trpí na neurózy, srdcové choroby a re-
umatizmus. Je dobrým a starostlivým manželom, prísnym, ale 
spravodlivým otcom a ctižiadostivým hospodárom. Vyhýba 
sa alkoholu, ženám a akýmkoľvek hazardným hrám. Keďže je 
veľmi sporivý, ba dokonca dosť skúpy, stáva sa pomerne rýchlo 
zámožným. Pre rodinu by urobil skoro všetko, najmä pre deti 
a ich vzdelanie. Všetky – máva obyčajne 2-3 – posiela študovať, 
aj keď niekedy nie sú najnadanejšie. Najšťastnejšie obdobie 
v jeho živote je medzi tridsiatkou a štyridsiatkou. V zamestnaní 
žije v neustálych konfl iktoch, ale chová sa tak, ako keby vôbec 
neexistovali. Dožíva sa pomerne vysokého veku. (aj) 

S N Á RS N Á R
Veríte snom? Nie? Ani my neverí-

me, ale predsa každý z nás sa niekedy 
pozrie do snára, aj keď to pokladá za 
predsudok našich babičiek. Je to pred-
sa zábava. A čo, keď sa vám dobrý sen 
splní? Tak teda, keď sa vám snívalo:

Záveť robiť – dožiješ sa vysokého 
veku; vidieť – veľká radosť.

Závoj nosiť – musíš si svoju mienku 
nechať pre seba; inú v ňom vidieť – chráň 
sa pred alkoholom.

Závistníka mať – tvoja ušľachtilosť ti 
prinesie osoh.

Zelenina – blahobyt; jesť ju – dlhá 
chvíľa pred tebou; surovú jesť – dávaj si 
pozor na oheň; pestovať ju – splní sa tvoje 
želanie; variť – hádka v rodine.

Zima, ktorá ťa veľmi trápi – musíš 
sa starať o zdravie; s veľkými mrazmi 
– nepríjemnosti.

Zlaté príbory – veľké bohatstvo.
Zlatý bažant – veľká výhra na lotérii.
Zlaté rybičky – keď budeš rozumný, 

budeš aj šťastný.
Zlodeja vidieť – čaká ťa zaujímavé 

ľúbostné dobrodružstvo.
Amor, vidieť ho – láska, ktorá nebude 

trvalá. (aj) 

Dežo dostal za úlohu robiť čiary na 
železnici. Prvý deň urobil 500 metrov 
čiary, druhý deň 300 metrov a tretí deň už 
len 30 metrov. Vedúci sa ho pýta: 

„Ako to Dežo, že čím dlhšie robíš, tým 
kratšie čiary kreslíš?” 

„Majstre, keď to vedro je potom tak 
ďaleko.”

* * *
Viete, prečo musia poľskí železničiari 

štrajkovať minimálne 12 hodín?
Aby si ostatní všimli, že nie je obyčajné 

meškanie vlakov.

* * *
Pod Trenčianskym hradom bola veľká 

bitka medzi Turkami a Slovákmi. Turci 

vystrelia guľu na 
hrad... Za chvíľu 
potom Slováci, po-
tom Turci, potom 
Slováci, potom Tur-
ci, potom Slováci... 
a zrazu je ticho. 

Turci kričia na 
Slovákov: 

„Čo nestrieľa-
te, zbabelci!!!” 

A z hradu sa 
ozve: - Ja ti dám 
zbabelcov, však vy 
máte guľu!!!”

* * *
Stretnú sa dve 

blondínky:
-Ten včerajší výpadok prúdu bol 

hrozný. Štyri hodiny som bola uviaznutá 
vo výťahu.

A druhá na to:
-To je nič. Ja som šesť hodín stála na 

pohyblivých schodoch.

* * *
- Viete, čo povedal pánboh Ci-

gánom než odišiel naveky do neba?
- Nerobte nič, kým sa vrátim!

* * *
Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku...

- A čo?
- Mám ti to porozprávať, alebo si to 

zajtra prečítaš v novinách?

A veď hovorili,
že kŕmenie medveďov 

je zakázané...
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ZaujímavostiZaujímavosti

Geniálny postreh. Len vďaka výbor-
nému postrehu susedy bývajúcej  poschodie 
nižšie neprišla v Prahe o život 26-ročnú žene, 
ktorá vypadla z tretieho poschodia. Neuveri-
teľný príbeh sa stal na poludnie v paneláku v 
pražskej Krči. Žena vypadla po tom, čo zaspala 
a prebudil ju štipľavý dym. Dala si do elektric-
kej trúby usušiť tenisky a ponožky. O chvíľu 
však zaspala a podrážka topánok sa začala 
škvariť. Keďže nemohla dýchať, vybehla na 
balkón. Z neho však z neznámych dôvodov 
vypadla. Našťastie pod ňou 23-ročná suseda 
vešala bielizeň. Zaregistrovala nejaký hluk, 
otočila sa a skôr inštinktívne hrabla rukou do 
vzduchu. Ženu padajúcu dole hlavou chytila 
za nohu, vytiahla ju na balkón a zavolala 
záchranárov. Podľa vyšetrovateľa to bol z jej 
strany neuveriteľný postreh. Nie je jednodu-
ché chytiť päťdesiatkilové telo, aj keby padalo 
len z dvoch alebo troch metrov. Zranenú ženu 
odviezla sanitka do Thomayerovej nemocnice 
v Krči. (alm, iDnes.cz)

Blázon pre opice. Zoologická záhrada 
v Berlíne si najala klauna na rozptýlenie a 
pobavenie jej zverencov - znudených opíc. 
Zoo požiadalo miestnu zabávačku Christinu 
Petrovú, aby uspo-
riadala predstavenie 
pre trochu zvláštne 
publikum. Zvolili 
si tento netradičný 
spôsob terapie po 
tom, čo zverolekár 
skonštatoval, že 
šimpanzy, paviány, 
gorily a orangutany 
vo svojich klietkach boli častejšie choré a 
agresívne, keď sa nudili. Christina prezradila, 
že zvieratám predvádza hry a vymýšľa pre 
ne hádanky. Používa pri tom najrôznejšie 
pomôcky - futbalové lopty, umelohmotné 
vrecká, kartónové škatule či kusy dreva. Zdá 
sa, že sa im to páči. Keď vidia prichádzať 
Christinu, začínajú šalieť. Zrejme sa tešia na 
dobrú zábavu. (Nový Čas) 

Peniaze nie sú všetko. Istý Jurij Lavrov z ruskej Čity 
mohol byť do konca života bohatý. Pri prechádzke lesom 
totiž jeho pes pod stromami vyhrabal celkom slušnú sumu 
rovnajúcu sa približne 15 miliónom korún. Peniaze boli za-
balené v plastikovom vrecku a zahrabané pod lístím. Jurij 
Lavrov však peniaze poctivo odovzdal na polícii. Neskôr 
sa zistilo, že ide o časť lupu, ktorý si nedávno odniesli 
zlodeji z miestnej banky. Jeden z lupičov peniaze ukryl 
v lese a chystal sa pre ne vrátiť. V súvislosti s lúpežným 
prepadnutím banky už zadržali piatich ľudí. (ČTK)

Zlato z morského dna. Prieskumníkom 
morského dna sa vo vraku lode podarilo 
nájsť pravdepodobne najväčší poklad v 
histórii. Domov si pritom z neznámej ob-
lasti v Atlantickom oceáne doniesli 17 ton 
zlatých a strieborných mincí z koloniálnej 

éry v odhadovanej hodnote 500 miliónov 
dolárov, čo je v prepočte asi 12,5 miliardy 
korún. Lietadlo prenajaté spoločnosťou 
Odyssey Marine Exploration so sídlom v 
Tampe pristálo v Spojených štátoch so stov-
kami plastových kontajnerov plných mincí 
zodvihnutých z dna oceánu, ktorých cena 
by sa medzi investormi a zberateľmi mala 
pohybovať okolo tisíc dolárov za kus. Je to 
nevídaný nález. Z bezpečnostných dôvodov 
sa spoločnosť rozhodla nezverejniť bližšie 
podrobnosti o mieste, kde poklad našli. 
Keďže vrak našli prieskumníci na mieste, 
kde sa potopili mnohé lode z koloniálnej 
éry, stále existujú pochybnosti o jej pôvode, 
veľkosti a veku. Napriek tomu však majú isté 
dôkazy smerujúce k špecifickej lodi. Miesto 
nálezu je pritom mimo teritoriálnych vôd 
a jurisdikcie akejkoľvek krajiny. Doteraz 
najväčší poklad, ktorý pochádzal z vraku 
španielskej lode Nuestra Senora de Atocha 
zatopenej počas hurikánu pri Floride v roku 
1622, našiel v roku 1985Mel Fisher. Tento 
nález mal hodnotu približne 400 miliónov 
dolárov. (SITA)

Ukradol si svoje auto. Istý rakúšan si musel 
v Prahe „ukradnúť“ svoje vlastné auto, ktoré mu 
predtým niekto odcudzil. Česká polícia totiž nemala 
v pátraní po aute dva mesiace žiadne výsledky. 
Tridsaťročný salzburský právnik si kúpil auto značky 
Peugeot a dal zaregistrovať v polovici februára v Lin-
ci. Neskôr na ňom odišiel do Prahy, kde v súčasnosti 
pracuje. Prvú noc prežilo auto zaparkované pred 
pražským bytom muža ešte v poriadku. Počas druhej 

noci však už zmizlo. Polícia v súlade so svojimi po-
vinnosťami spísala protokol, nedávala mu však veľa 
nádeje, že by automobil mohli nájsť. Ukázalo sa však, 
že zlodej sa príliš spoliehal na to, že auto s rakúskou 
registráciou patrí nejakému turistovi, ktorý sa už zase 
dávno vrátil domov aj bez auta, a teda nie je veľké 
riziko, že ho v Prahe niekto spozná. Rakúsky občan 
našiel počas jednej nočnej jazdy električkou svoje 
zaparkované auto. Pre istotu ho sám radšej zaistil. 
Zaviezol svoj peugeot na strážené parkovisko praž-
skej fi rmy, v ktorej desať mesiacov pracoval a ráno 
vec oznámil prostredníctvom advokáta českej polícii. 
Auto medzičasom zlodej trochu upravil a vybavil ho 
českou poznávacou značkou. Číslo podvozku bolo 
už vyrezané, „nové“ číslo vypreparované z nejakého 
vraku ležalo už pripravené v palubnej schránke. Na 
čelnom skle však páchateľ nechal rakúsku diaľničnú 
známku i s pôvodnou rakúskou registráciou auta. 
Tým sa však vec neskončila. Pražská polícia nájdený 
automobil zabavila a odviezla k zaisteniu stôp. Zvláš-
tnym procesom možno zistiť aj vybrúsené pôvodné 
číslo podvozku, Rakúšan len musí dokázať, že auto 
je jeho. (ČTK)

Naši lekári to aj tak majú ľahké. Lekári a zdravotné sestry v nemocnici na východe Číny budú nosiť obušky a helmy, aby sa chránili 
pre násilnými útokmi rozhnevaných pacientov. Informovali o tom dnes štátne médiá. Pracovníci Ľudovej nemocnice v meste Čen-ťiang v 
provincii Ťiang-su tiež požiadali o 24-hodinovú ochranu bezpečnostnou službou a kamerami po sérii útokov. Viacerí zamestnanci už podali 
výpoveď. Pokým sa nepodniknú účinné opatrenia na ich ochranu, lekári a zdravotné sestry budú chodiť do práce s helmami a policajnými 
obuškami, ktoré môžu použiť pri sebaobrane. Čínski zdravotníci sú v práci často terčom útokov pacientov a ich príbuzných, od nadávania po 
vyhrážky smrťou a vážne fyzické napadnutia. Ministerstvo zdravotníctva vlani zaznamenalo okolo 10 000 útokov na pracovníkov nemocníc 
v súvislosti so spormi s pacientmi, ktoré sú v Číne bežné po trhových reformách v dôsledku nedostatočného dozoru, účtovania privysokých 
cien, podvodov a korupcie. (TASR)
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FOTOREPORTÁŽ 
Z RECITAČNEJ 

SÚŤAŽE
Foto: A. Jendžejčíková

ŽIVOT   jún 2007      www.tsp.org.pl 39

Žiačky z Podvlka sledujú súťaž
Ľ. Molitoris a konzul M. Baláž odovzdávajú odmenu Ľ. Molitoris a konzul M. Baláž odovzdávajú odmenu 

Dárii Bogačíkovej z NedeceDárii Bogačíkovej z Nedece

 M. Dluhá  M. Dluhá 
z Novej Belejz Novej Belej

I. Silanová I. Silanová 
z Jurgovaz Jurgova

N. Bosáková N. Bosáková 
z Podvlkaz Podvlka

M. Radecká M. Radecká 
z Kacvínaz Kacvína

D. Majerčáková D. Majerčáková 
z Novej Belejz Novej Belej

T. Petrášek T. Petrášek 
z Krempáchz Krempách Konzul M. Baláž v rozhovore s krajanmiKonzul M. Baláž v rozhovore s krajanmi

Recitátori z Jurgova Recitátori z Jurgova T. Petrášková z Krempách preberá knihuT. Petrášková z Krempách preberá knihu

Recitátori:Recitátori:



D R U K A R N I A

T O W A R Z Y S T W A S £ O W A K Ó W W P O L S C E

Ofe ru jemy :O fe ru jemy :

Polecamy do nabycia nasze publikacje:Polecamy do nabycia nasze publikacje:

jedno- i wielobarwne druki
wysokiej jakości do formatu A2,
skład komputerowy,
kompleksowe opracowanie prac,
prace introligatorskie,
wydawnictwa i inne

jedno- i wielobarwne druki
wysokiej jakości do formatu A2,
skład komputerowy,
kompleksowe opracowanie prac,
prace introligatorskie,
wydawnictwa i inne

ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków
tel.: (012) 634-11-27, 632-66-04
DTP: tel. (012) 633-09-41
tel.: (012) 634-11-27, 632-66-04
DTP: tel. (012) 633-09-41
fax: (012) 632-20-80
e-mail: zg@tsp.org.pl
www.tsp.org.pl
NIP: 676-01-12-788
nr konta: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
III/O Kraków
36-1240-2294-1111-0000-3708-6972

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
11,00 zł

12,00 zł
13,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

7,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
6,00 zł

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
11,00 zł

12,00 zł
13,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

7,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
6,00 zł

• Almanach, , Kraków ...................................
• J. Ciągwa, J. Szpernoga, , Kraków 1994 ....
• Zbigniew Tobjański, , Kraków 1994 ...........................................
• J. Ciągwa, , Kraków 1996 ................................
• H. Homza, St. A. Sroka, , Kraków 1998 ........

,
Kraków 1998 ....................................................................................................

• Vlastimil Kovalčík, , Kraków 1998 ........................
• Pavol Országh Hviezdoslav, •

Kraków 1999 ...................................................................................................
• Regina Adamska-Matusiak, ,

Kraków 1999 ....................................................................................................
II polsko-słowackie spotkania poetów,

Kraków 2001 ....................................................................................................
• , w przekładach Bohdana

Urbankowskiego, Kraków 2002 .......................................................................
• Julian Kwiek,

Kraków 2002 .................................................................
,

Kraków 2002 ....................................................................................................
• Anton Hykisch, Kraków 2003 ...............................................
• Pavel Vilikovský, ., Kraków 2004 .............................................
• Jozef Leikert, Kraków 2004 ........................................................
• Franciszek Kolkowicz, Kraków 2004 ..................

, Kraków 2004........................................
, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2005 ...............

• Franciszek Kolkowicz, , Kraków 2005 .....................................
• Ivan Bukovčan, , Kraków 2006 ...............

Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX
Słowacy w Powstaniu Warszawskim

Czesi w Polsce
Dzieje i współczesność Jurgowa

Štúdie z dejín stredovekého Spiša
• Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich

Klucz Światła – wybór poezji
Dzieci Prometeusza Deti Prometeusa,

Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa

• Miasta i Miejsca, Mestá a Miesta,

Antologia współczesnej poezji słowackiej

Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957,

• Spotkanie • Stretnutie, polsko-słowackie spotkanie poetów Krakowa i Żyliny

Kochajcie królową,
Wiecznie zielony..

Rosa na duszy,
Moje pejzaże • Moje krajinky,

• Exlibrisy twórców czeskich i słowackich
• Krajanský spevník

Oravské návraty
Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa

• Almanach, , Kraków ...................................
• J. Ciągwa, J. Szpernoga, , Kraków 1994 ....
• Zbigniew Tobjański, , Kraków 1994 ...........................................
• J. Ciągwa, , Kraków 1996 ................................
• H. Homza, St. A. Sroka, , Kraków 1998 ........

,
Kraków 1998 ....................................................................................................

• Vlastimil Kovalčík, , Kraków 1998 ........................
• Pavol Országh Hviezdoslav, •

Kraków 1999 ...................................................................................................
• Regina Adamska-Matusiak, ,

Kraków 1999 ....................................................................................................
II polsko-słowackie spotkania poetów,

Kraków 2001 ....................................................................................................
• , w przekładach Bohdana

Urbankowskiego, Kraków 2002 .......................................................................
• Julian Kwiek,

Kraków 2002 .................................................................
,

Kraków 2002 ....................................................................................................
• Anton Hykisch, Kraków 2003 ...............................................
• Pavel Vilikovský, ., Kraków 2004 .............................................
• Jozef Leikert, Kraków 2004 ........................................................
• Franciszek Kolkowicz, Kraków 2004 ..................

, Kraków 2004........................................
, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2005 ...............

• Franciszek Kolkowicz, , Kraków 2005 .....................................
• Ivan Bukovčan, , Kraków 2006 ...............

Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX
Słowacy w Powstaniu Warszawskim

Czesi w Polsce
Dzieje i współczesność Jurgowa

Štúdie z dejín stredovekého Spiša
• Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich

Klucz Światła – wybór poezji
Dzieci Prometeusza Deti Prometeusa,

Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa

• Miasta i Miejsca, Mestá a Miesta,

Antologia współczesnej poezji słowackiej

Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957,

• Spotkanie • Stretnutie, polsko-słowackie spotkanie poetów Krakowa i Żyliny

Kochajcie królową,
Wiecznie zielony..

Rosa na duszy,
Moje pejzaże • Moje krajinky,

• Exlibrisy twórców czeskich i słowackich
• Krajanský spevník

Oravské návraty
Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa

adres biura
Zarządu Głównego TSP:
adres biura
Zarządu Głównego TSP:

D R U K A R N I AD R U K A R N I A

T O W A R Z Y S T W A S £ O W A K Ó W W P O L S C ET O W A R Z Y S T W A S £ O W A K Ó W W P O L S C E

Pamätný záber odbojára Františka Jánošíka z Kacvína s rodinou pri príležitosti prevzatia 
odznaku Vojnový veterán z rúk plk. V. Kuzmiaka. Foto: Ľ. Molitoris
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