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Tri smutné roky uplynú 21. 4. 2015, 
kedy nás navždy opustila naša drahá 
mamička, starká, prastarká a sestra 

HELENA GUBÁNIOVÁ
z Glabušoviec.

Len ten, kto stratil toho, koho miloval, 
pochopí, čo je smútok a žiaľ.

S úctou a hlbokou láskou v srdci spomínajú 
dcéra Jutka, syn Jaroslav s manželkou, 

vnuci Miroslav a Gabriel s rodinami a sestra Matilda.

Chýbaš nám stále a všade
čím ďalej, tým viac

†

Nebom sa plaví moja duša čistá,
dívam sa z výšky v pokoji.

Nebeský otec náruč mi chystá.
Neplačte. Už ma nič nebolí.

S anjelmi spievam pieseň nekonečnú, 
ten nápev píše Pán Boh sám. 
Do prázdnych dlaní na cestu večnú, 

padnú mi hviezdy. Tie Vám dám. Keď vyschne slza posledná 
na tvári, zašepkám tíško: „Zbohom, vám!“ 

Najkrajšia hviezda jasne zažiari, obláčik modrý. 
Ja tam miesto mám... Budem sa z výšky na Vás dívať, 

strážiť každý Váš krok, lebo život je prázdny bez mám... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 12. apríla 2015 prehrala
svoj ťažký boj s krutou a zákernou chorobou naša milovaná 

mamička, manželka, dcéra a sestra 
ANNA MIŠKOVICOVÁ, rod. HUMENAJOVÁ 

z Veľkého Krtíša, rodáčka z Hrušova vo veku 46 rokov. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa s našou drahou zosnulou prišli dňa 14. 4. 2015 

rozlúčiť na hrušovský cintorín a prejavmi sústrasti 
a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť náš nesmierny žiaľ.  
S láskou a neutíchajúcou bolesťou v srdci na ňu spomínajú 

a za celú smútiacu rodinu ďakujú manžel, deti Lenka a Paľko. 

Zbohom naša milovaná, 
zostaneš navždy

v našich srdciach
†

Spustla záhrada, spustol aj dvor, 
ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky 
v ňom. Tíško si trpel, ubolené srdce 

prestalo Ti biť, zaspal si, hoc  ́si chcel 
ešte žiť. Klesli ruky, ktoré veľa 

pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme 
milovali. Spi sladko, snívaj svoj sen,

v spomienkach sme pri Tebe každučký deň.
Prešli už dva roky a Ty sa k nám nevrátiš, 

ale v duchu si stále s nami. 
V týchto dňoch si pripomíname smutné piate výročie odvtedy, 

ako nás opustil náš milovaný 
JÁN RAČKO zo Zomboru.

Navždy spomína smútiaca rodina, všetci príbuzní a známi.

Päť rokov už nie si s nami†

7. 4. Janka z Horných Strhár, 8. 4.
Mihályi z Balogu nad Ipľom, 8. 4. Kamil z
Obeckova, 10. 4. Marko z V. Krtíša, 11. 4.

Flóra z Vinice, 12. Jozef z V. Krtíša, 13. 4. Noel z Čeboviec, 13. Ras−
tislav z V. Krtíša, 13. Emma zo Senného, 13. Sebastián zo Sloven−
ských Ďarmôt.  

NARODILI SA

Opustili nás: 4. 4. Imrich Hukeľ z
Dolnej Strehovej, 7. 4. Igor Dubský z
Modrého Kameňa, 6. 4. Daniel Findra z

V. Krtíša, 9. 4. Anna Kalmárová zo Sklabinej, 11. 4. Anna Neyé−
kyová z Malého Krtíša, 9. 4. Božena Boličková z V. Krtíša, 13. 4.
Štefan Kášay z Modrého Kameňa, 12. 4. Karol Gubáni z Glabu−
šoviec, 12. 4. František Očko z Neniniec.

OPUSTILI NÁS

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Slovenská advokátska komora pri príležitosti
osláv 25. výročia prijatia zákona o slobodnom výkone

advokácie a pri príležitosti Dňa advokácie 2015 
aj tento rok uskutoční v Banskej Bystrici 

BEZPLATNÉ PRÁVNE
PORADENSTVO. 

V stredu 22. apríla 2015 vás pozývame v spolupráci 
s primátorom Jánom Noskom do priestorov mestského

úradu, kde vám regionálni advokáti poradia 
v oblastiach pracovného, obchodného, civilného

i trestného práva. Poradenstvo sa uskutoční
od 9.00 do 14.00 hod. v zasadačkách č. 250 a č. 290

na 2. poschodí mestského úradu.  Tešíme sa na vás!

Na štátnej ceste č. I/75 za obcou
Príbelce smerom na  Čebovce,
vznikla v doobedňajších hodi−
nách 13. apríla dopravná neho−
da motorového vozidla zn. Ško−
da Fabia s únikom prevádzko−
vých kvapalín, pri ktorej bol
zranený jeden človek. Operač−
ný dôstojník vyslal
na miesto zásahu
techniku AHZS 1B
Mercedes Atego so 4
štyrmi príslušník−
mi. Príslušníci na
mieste zásahu vyko−
nali protipožiarne
opatrenia, zamedzi−
li úniku ďalších pre−
vádzkových kvapa−
lín, vozidlo pomo−
cou navijaku vy−
tiahli z priekopy a

uniknuté kvapaliny posypali
sorbčným materiálom. Zrane−
ná osoba bola v čase príchodu
príslušníkov v opatere RLP,
ktorá ju následne transporto−
vala do najbližšieho zdravot−
níckeho zariadenia.

Nešťastná trinástka znamenala pre vodiča rozbité auto Horeli 
komínové telesá  
Napriek končiacej sa vyku−

rovacej sezóne ešte aj začiat−
kom apríla boli na operačné
stredisko HaZZ ohlásené po−
žiare sadzí v komínových te−
lesách rodinných domov v
Malých Stracinách dňa 7.
apríla a o štyri dni v Malej
Čalomiji. Operačný dôstoj−
ník vyslal na miesto udalosti
techniku CAS 30 Iveco Trak−
ker s tromi príslušníkmi.
Príslušníci po príchode na
miesto zásahu požiar uhasi−
li, skontrolovali celý plášť i
vnútorný priestor komína a
majiteľa poučili o ďalšom po−
stupe pri používaní a pre−
vádzkovaní palivových spo−
trebičov a údržbe komínové−
ho telesa. 

Zdroj: HaZZ V. Krtíš;  kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ
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lAko vnímate  advokáciu vy, ako
advokátka?
− Otázka advokácie nie je otáz−

kou jedného či dvoch zákonov,
ale otázkou sociálneho života a
problémov celej spoločnosti. Po−
slanie advokáta, jeho osobnosť, je
tým, čo by malo dominovať vo
všetkých súvislostiach, z čoho vy−
viera podstata advokátskeho po−
volania. Právo má slúžiť jedine a
výlučne slobode. Elegancia a sluš−
nosť sú v medziľudských vzťa−
hoch potrebné tak, ako olej, ktorý
uľahčuje chod stroja. Advokát
má byť príkladom zrelého a spo−
ločensky obratného človeka, ktorý
sa zaujíma nielen o súkromné
problémy a boliestky svojich kli−
entov, ale aj o veci verejné a nie je
zameraný, len na osobný profit.
Tieto schopnosti neprídu sami od
seba. Človek musí na sebe praco−
vať a formovať svoju osobnosť, čo
úzko súvisí s tým, akým smerom
sa v živote vybral, a aké ciele si vy−
týčil.

l Myslíte, že obraz advokácie v
spoločnosti zodpovedá poslaniu
advokácie, ako ste ho opisovali
vyššie?
− Myslím, že občianska spoločnosť
na Slovensku ešte nedorástla na
takú úroveň, aby požadovala ta−
kého advokáta. Advokácia si za−
slúži byť v spoločnosti nielen inte−
lektuálnou, ale aj morálnou eli−
tou. Lídrom a obhajcom celospo−
ločenských hodnôt, ktorých za−
chovanie a v súčasnej dobe žiaľ,
aj ich rehabilitácia, sú alfou a o−
megou nášho prežitia. Advokát
nie  je zákonodarcom, je bojovní−
kom za právo klienta, často jedi−
nou osobou, ktorá je na jeho stra−
ne a hľadá všetko, čo by mu moh−
lo pomôcť pri riešení jeho prípa−
du, napriek tomu, musí voliť pro−
striedky zákonné, a ak zákon zly−
háva, musí na to poukázať. 

lŽiada to však od advokáta spo−
ločnosť? Je považovaný za skvelé−
ho advokáta čestný človek, ktorý
sa vyznačuje vysokou odbornos−
ťou, odmieta nekalé praktiky, je
schopný klientovi povedať otvore−
ne svoj názor na vec a zachovať si
nezávislosť? 
− Prax, žiaľ, ukazuje, že sotva. Ob−
div žnú advokáti, ktorí sú schop−
ní pre klienta všetko "vybaviť" a
nepoctivo klienta ubezpečujú o ú−
spechoch aj v tých veciach, kde je
zrejmé, že to možné nie je. Tí
poctiví, sú naproti tomu považo−
vaní za slaboduchých chudáči−
kov. Vysokú morálku a pevný
charakter si dnešná spoločnosť
neváži. Klienti však zabúdajú, že
hoci im imponuje bezohľadnosť a
nečestné praktiky v boji za ich zá−
ležitosť, tieto "cenné" vlastnosti,
pre ktoré advokáta vyhľadali, sa
môžu rovnako dobre obrátiť pro−
ti nim samým.

l Čo je podľa vás príčinou ? 
− Hovorcovia spoločnosti, politici
a médiá veľmi často považujú za
hlavnú príčinu všetkých bolestí a
problémov v spoločnosti ekono−
mické problémy, nedostatok pe−
ňazí. V skutočnosti dnešný človek,
jednotlivec, vlastní oveľa viac
hmotných statkov, než priemerný
človek v minulosti. Skutočný ko−
reň problémov je potrebné hľadať
v kríze morálky a straty hodnôt,
ktorá zachvátila spoločnosť  na
všetkých jej úrovniach. Hodnoto−
vý systém je pre mňa ako poscho−
dová budova. Finančný profit,
bezohľadné valcovanie protivní−
kov, lož ako pracovný nástroj,
svalnaté ramená a zaťaté päste,
či zastrašovanie pseudointelektu−
alizmom, spredu aj zozadu zaha−
leným titulmi, to je suterén. Aj
keď väčšinovou spoločnosťou po−
važovaný za vrcholný stupeň ú−
spechu. Ak však nebudeme ochot−
ní zmúdrieť a pochopiť, že jeden

bez druhého nie sme schopní pre−
žiť, a vystúpiť na pomyselné vyš−
šie hodnotové poschodie, slobodný
a šťastný život našich detí je o−
hrozený.

l Podľa čoho zistím, či potrebu−
jem advokáta, alebo si môžem
vec vyriešiť sám ?
−Všetci sme svedkami nárastu ob−
rovského tlaku na jednotlivca,
nákladu nekonečných povinnos−
tí, stále zložitejších a dlhších zá−
konných úprav, v ktorých je o−
rientácia náročná aj pre profesi−
onálov. Slovenská občianska spo−
ločnosť veľmi zaostáva za spoloč−
nosťou slobodnou, vedomou si
svojich práv a povinností a potre−
by orientovať sa v nich. Bolo by
vhodné, keby sme sa všetci oslobo−
dili od predstavy, že si vieme všet−
ko najlepšie urobiť sami. Výsled−
kom nie je len stagnujúca    eko−
nomika, ale aj neprofesionalita
na každom stupni.  Zložitosť a
komplikovanosť nášho právneho
systému, často protichodné zá−
konné úpravy a povinnosti, s kto−
rými si často nevie dať rady ani
odborná prax, neodradia laikov
od toho, aby na vlastnú päsť ex−
perimentovali v oblasti práva, a
až keď si spôsobia fatálne, často
neodvratné a ťažko napraviteľné
následky, rozhodnú sa vyhľadať
pomoc odborníka. Ďalšou veľmi
početnou, a žiaľ stále sa rozras−
tajúcou skupinou sú tí, ktorí sa o
svoje  záležitosti vôbec nezaují−
majú, nečítajú dokumenty, ktoré
podpisujú, neinformujú sa o svo−
jich povinnostiach a právach, a
zobudia sa obvykle až vtedy, keď
sa dostali do nepríjemností. Pri−
rodzene za príčinu svojho trápe−
nia považujú nespravodlivé súdy
a advokátov, nikdy nie zanedba−
nie svojich povinností. 

l Služby advokátov sú drahé... 
− Možno smelo konštatovať, že

kvalitná právna služba je v dneš−
nej dobe prístupná každému ob−
čanovi, a to aj tomu, ktorý má
málo prostriedkov. V Rimavskej
Sobote je najbližšie centrum
právnej pomoci, kde sa môžu ob−
rátiť tí, ktorí potrebujú odbornú
pomoc advokáta, ale nemajú fi−
nančné prostriedky na jeho za−
platenie. Aj v tejto súvislosti je po−
trebné si uvedomiť, že právne
služby sprostredkované centrom
tiež nie sú zadarmo, ako sa mno−
hí domnievajú, nakoľko odmena
je platená buď štátom, teda všet−
kými občanmi alebo neúspešnou
protistranou v prípade vedenia
súdneho sporu. Skutočne zadar−
mo, bezplatne, môžu poskytnúť
pomoc advokáti, ako osoby znalé
práva, a to z vlastného slobodné−
ho rozhodnutia, ľudského prístu−
pu, čo veľmi často robia, či už pri
úvodnej konzultácii s klientom, a−
lebo vykonaním množstva úko−
nov a práce, za ktoré si honorár
vôbec neúčtujú. Najlacnejšia
právna služba je tá, ktorá je po−
skytnutá včas. Prekonzultovanie
problému s advokátom, ešte pred
tým, ako urobím rozhodnutie vo
veci, ako si pripravím nejaké lis−
tiny, ktoré sa ukážu ako dôležité,
je oveľa lacnejšie, než následné
riešenie právneho problému, kto−
rý vznikne z chybného alebo ne−
dbalého postupu. Odmena advo−
káta je vždy vecou dohody s kli−
entom. Pri uvažovaní o jej výške
si musí klient uvedomiť, že advo−
kácia je slobodným a nezávislým
povolaním, teda že advokáta živí
jeho profesia, nedostáva plat od
štátu, ale platia ho klienti.  Ten,
kto si zvolí túto neľahkú profesiu,
ktorá si vyžaduje celého človeka,
musí plniť veľmi veľa povinností
spojených s výkonom povolania,
od zloženia veľmi náročnej profe−
sijnej skúšky, po zriadenie kance−
lárie, povinné poistenie, platby
súvisiace s výkonom profesie a do−
držiavať pri svojej práci pravidlá
profesijnej etiky, čo sa logicky pre−
mietne do jeho životných nákla−
dov, a teda aj do odmeny advoká−
ta.

Advokácia je otázkou sociálneho života a problémov celej spoločnosti
Mgr. Viktória Hellenbart  od júla 2001 samostatne pôsobí ako advokátka vo svojom rodisku, v meste Lučenec.
Od roku 2007 bola opakovane zvolená za  členku  samosprávnych orgánov Slovenskej advokátskej komory, od
roku 2007 za členku disciplinárnej komisie a od roku 2010 za členku predsedníctva SAK, pričom na konferen−
cii advokátov v júni 2013 bola zvolená za podpredsedníčku tejto najväčšej samosprávnej stavovskej organizá−
cie na Slovensku.

l Často je možné dostať sa k právnym službám, ktoré ponúkajú iné osoby, nie advokáti a tieto sú lacnejšie... 
− Žiaľ, naša spoločnosť je veľmi tolerantná voči nezákonným praktikám. Na Slovensku môžu poskytovať pla−
tené právne služby len advokáti, samozrejme s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeci−
álnych oblastiach ako sú notári, exekútori, daňoví poradcovia, patentoví zástupcovia. Ak za odmenu poskytu−
jú právne služby ďalšie subjekty, internet je žiaľ, plný takýchto reklám, od zakladania obchodných spoločnos−
tí, cez vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a tak ďalej, jedná sa o činnosť,
ktorá je porušovaním zákona.  Je len prirodzené, že osoby, ktoré poskytujú právne služby za odmenu, hoci nie
sú advokátmi, okrem toho, že sa tak vlastne živia porušovaním zákona, môžu poskytovať svoje pokútne služby
za zdanlivo nižšiu odmenu. Ak je služba poskytnutá zle, je oveľa drahšia, ako služba od začiatku poskytovaná
profesionálom, navyše, tu nemá občan garantovanú možnosť domôcť sa náhrady škody alebo vyvodenia dis−
ciplinárnej zodpovednosti za pochybenie poskytovateľa služby. Ak sa rozhodneme požiadať o pomoc tých, kto−
rí zákony porušujú, v skutočnosti prispievame k destabilizácii celej spoločnosti, a ako človek, ktorí si odpíli ko−
nár, na ktorom sedí, prispieť k likvidácii advokácie ako slobodného a nezávislého povolania, a keď budeme
hľadať niekoho, kto sa našej záležitosti zastane, zistíme, že sme sa pripravili o jedno zo svojich ľudských práv
a to práva na obhajobu.                                                                                                                        − red − 

Mgr. VIKTÓRIA HELLENBART



4 / 20. apríl 2015

ABAKUKY sú
netradičná de−

dinka na Donovaloch
pod Novou Hoľou, kto−
rá už od roku 2009 víta
malých aj veľkých ná−
vštevníkov pri apartmá−
novom komplexe Šafrán.
Habakuky tvoria domčeky v
štýle ľudovo−fantazijnej archi−
tektúry, ktorým dominuje Škru−
pinový zámok s jazierkom, am−
fiteáter s kapacitou asi 200 osôb
či obchodný dom KÚRNIK
ŠHOPA SENTER. Okrem spo−
menutých všelijakých zaujíma−
vostí nájdete v areáli ďalšie ča−
rovné domčeky rôznych tvarov
a mien: zakliate Čierne mesto,
Hodovňa, Železná hora, Slneč−
ník, domček Proroka Raka ... 
Návšteva rozprávkovej dediny

HABAKUKY na Donovaloch,
ktorá je ideálna pre školský ale−
bo rodinný výlet, vás vtiahne do
originálnej atmosféry sloven−

ských rozprávok, ktoré budú
tento rok na Habakukoch hrať:
Traja zhavranení bratia, Prorok
rak a O dvanástich mesiači−
koch. Hrdinovia týchto ľudo−
vých rozprávok, ale aj iných prí−
behov, sa postarajú o autentic−
ký zážitok pre celé triedy alebo
rodinu v dedinke, ako vystrih−
nutej z obalu detských knižiek a
predstáv. Už len čakáte, kedy sa
spoza Škrupinového zámku vy−
norí sám rozprávkar Dobšinský
so zápisníkom v ruke. Fantázia
a hravosť číha na každom rohu.

Či už je to originálna rozpráv−
ková architektúra, interak−

tívne divadelné predsta−
venia, alebo ukážky

ľudových remesiel −
o program je posta−
rané.  

Pravidlá súťaže
sú nasledovné: V
týždenníku PO−
KROK uverejníme

každé dva týždne
hrací lístok HABA−

KUKY, na ktorý je po−
trebné napísať presný ná−

zov školy a konkrétnu triedu,
ktorej dávate svoj hlas. KAŽDÝ
HRACI LÍSTOK ZNAMENÁ JE−

DEN HLAS. Lístky pre vstup do
rozprávkovej dedinky HABA−
KUKY plus pre pedagogický do−
provod vyhrá tá trieda, ktorá
dostane najväčší počet  hlasov.  

Súťaž o vstupenky pre jednu
základnej školy a jednu triedu
materskej školy z nášho okresu
potrvá do 8. júna 2015. Vtedy
spočítame všetky hracie lístky a
uverejníme dve víťazné triedy z
nášho okresu, ktoré získajú
vstupenky na HABAKUKY. Zo
všetkých hlasovacích lístkov
navyše vyžrebujeme troch čita−
teľov, ktorí získajú darčekové
predmety.   

− R. HORNÁČEKOVÁ −

Detská tvár Pokroku
Ďalším súťažiacim o titul Detská

tvár Pokroku 2015 je tento okatý
šesťročný chlapček Ján Šóky z
Bušiniec. Janko je jedináčik, ale
keď pôjde do školy určite sa ešte
viac osmelí, lebo sa už teší na šla−
bikár a učenie. V škôlke sa rád hrá
so svojimi spolužiakmi a doma za−
se so susedmi. Má rád zvieratká −
psíkov aj mačičky a veľmi rád po−
zerá firmy o robotoch a transfor−
meroch. V papaní nie je vyberavý,
ale poteší ho, ak je na tanieri piz−
za alebo rybie prsty. Celá rodina
ho má veľmi rada a Janko lásku
všetkým v rodine opätuje. Ak sa
vám Janko Šóki páči, pošlite mu
svoj hlas a tým mu môžete pomôcť
k výhre a získaniu titulu DETSKÁ
TVÁR POKROKU 2015. 

DETSKÁ TVÁR
KUPÓN Č.12

JÁNJÁN
ŠÓKYŠÓKY

Svoj hlas dávam triede................................................................

zo Základnej školy v....................................................................

alebo z Materskej školy v ..............................................................

vaše meno, priezvisko a bydlisko 

Riaditeľka rozprávkovej dedinky HABAKUKY na Donovaloch Evka Báňayová, 
rodáčka z Veľkého Krtíša, oslovila naše noviny s milým návrhom na spoluprácu, ktorý sa 

nielenže neodmieta, ale doslova nás nadchol − veď posúďte sami: 

Rozprávková dedinka HABAKUKY na Donovaloch v spolupráci s redakciou POKROK ponúkajú rozprávkovú
šancu pre všetkých škôlkárov a školákov v okrese Veľký Krtíš do Dobšinského rozprávkového sveta

VYHRAJTE PRE CELÚ TRIEDU VSTUPENKY  NA HABAKUKY 
Všetci škôlkari, školáci, ich učiteľky, rodičia a starí
rodičia sa môžu zapojiť do súťaže O VSTUPENKY
PRE CELÚ TRIEDU do netradičnej dedinky HABA−
KUKY.  Že vy neviete, čo sú to HABAKUKY a kde sa
nachádzajú? Tak my vám to prezradíme:

H

HRACÍ LÍSTOK H A B A K U K Y
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K. Čileková:
− Veď kúpači chodia s vo−
ňavkou, vedrom alebo
fľašou plnou vody a nie s
košíkom plnom húb. 
M. Činčura, ml.,:
− Veru, teta, ja som o−

krem poriadnej šibačky
doniesol so sebou aj za
košík húb, hovorí s ú−
smevom tento netradič−
ný šibač a jeho otec do−
dáva: 
Miroslav Činčura, st.,: −
Počas sviatkov sme boli
u svatovcov v obci Klo−
koč, kde nám býva dcé−
ra. Keď tu svat povedal,
že oni už našli huby. Tak
reku poďme aj my, či
niečo nenájdeme. A ľaľa,
našli sme za košík. 

Táto netradičná a pre
mnohých neznáma huba
vzbudila pozornosť aj u K.
Čilekovej, ktorá sa však predsa
išla poradiť so skúseným lesní−
kom a známym "indiánskym ná−

č e l n í k o m "
Ing. Ivanom
Vredíkom.
Ten jej potvr−
dil, že je to
veľmi chutná
huba odbor−
ne zvaná smrč−
kovec český
(Ptychoverpa bo−
hemica), ktorý sa ľu−
dovo volá smrž, smrže. Je to
prakticky prvá huba v roku a
veľmi chutná. Rastie od marca,
väčšinou ale od apríla, keď je
nadránom ešte mráz, ale cez
deň teplota stúpa aj k 10 °C.
Nájdeme ich na celkom netra−
dičných miestach v blízkosti vo−
dy, na okrajoch lesov s výsky−
tom osiky, rakyty, čerešne, lies−

ky, javora. Sú dosť nenápadné,
zamaskované v hrabanke, nie−
kedy im trčí len maličký kúsok
klobúka, čiže ich treba veľmi
pozorne hľadať. Klobúk je
zvláštne špicatý s množstvom

rebier, ktoré pripomínajú
včelie plásty. Obdobie rastu
smržov je pomerne krátke a
práve preto treba využiť kaž−
dú príležitosť na ich zber. Da−
jú sa z nich uvariť rôzne po−
krmy, polievky, alebo omáč−
ky k mäsu, ale aj taká obyčaj−
ná praženica. Je to veľmi
chutný pokrm s úplne jedno−
duchou a rýchlou prípravou.

 PRAŽENICA SO SMRŽAMI: 
Dôkladne očistíme všetky
smrže, ktoré potom nakrája−
me na krúžky a v menšom
hrnci necháme prevrieť vo
vode asi 5−10 minút. Scedené
smrže smažíme na panvici s
kúskom masla a nadrobno

nakrájanou cibuľou pri−
bližne 15−20 minút,

v závislosti od
množstva vo−

dy v smr−
žoch. Sa−
mozrejme
pridáme
soľ, kore−
nie, prí−
padne by−

linky (na−
príklad štip−

ka vňate zo
zádušníka dodá

zaujímavú chuť aj
arómu), všetko podľa po−

treby a chute. Keď sú smrže
pekne usmažené, pridáme va−
jíčka a miešame kým jedlo pek−
ne nezhustne. 

Do prípravy chutného jedla sa
pustila i K. Čileková. Smrže dô−
kladne očistila, umyla a ako
nám povedala, pravdepodobne

ich pripraví na smotane. A veru,
keby bolo viac času, aj by sme si
počkali na takúto lahôdku. No
žiaľ, smrže musia počkať, alebo
si ich pôjdeme pohľadať na zná−
me miesta sami. Veď taká pre−
chádzka lesom so zaujímavým a
chutným nálezom prospeje kaž−
dému z nás určite viac ako po−
byt v zafajčenom prostredí na−
šich obľúbených krčmičiek.  

−red−

Netradičná oblievačka s hubami

Minister obrany 
MARTIN GLVÁČ, 

náčelník Generálneho štábu 
Ozbrojených síl SR 

generálporučík MILAN 
MAXIM a mesačník 

Ministerstva obrany SR
OBRANA  vyhlasujú pre
žiakov základných škôl

14. ročník výtvarnej súťaže 

Účastníci súťaže zašlú svoje
práce spolu so spiatočnou ad−
resou, adresou školy, telefón−
nym kontaktom a dátumom
narodenia najneskôr do 7. má−
ja 2015 na adresu: Redakcia    

OBRANA, Kutuzovova 8,       
832 47 Bratislava. Autori naj−
lepších prác v kategórii mlad−
ších a starších žiakov získajú
hodnotné ceny. Ich práce bu−
dú     uverejnené na rezortnej

internetovej stránke. 

VEĽKONOČNÉVEĽKONOČNÉ REMINISCENCIEREMINISCENCIE

Aj keď na jarné sviatky plné vody často šomreme a najmä dievča−
tá a ženy vravia, že ich nemajú rady, v mnohých domácnostiach sú
na kúpačov pripravení. Pripravená bola aj Katarína Čileková zo
Žihľavy. Očakávala kúpačov a vyzerala z okna, ktorý skôr príde.
Keď zbadala prichádzať Miroslava Činčuru, ml., s košíkom, bola
veľmi prekvapená. 

− Keď rástli na Klokoči, prečo
by nerástli aj u nás?

A ľaľa, plný košík sme aj tu 
našli! Teší sa M. Činčura, st.

M. Činčura, ml., okrem 
poriadnej šibačky doniesol 
so sebou aj za košík húb

Netradičný veľkonočný
darček pani Katarínu

veľmi potešil

DETI MAĽUJÚ 
VOJAKOV

Najmenšie je vždy
najmilšie 

Toto pravidlo platí aj v rodine Tatiany
Kuchtovej, keď si tohtoročnú oblievačku užil
aj maličký, len 16 mesačný synček Mário A−
dam vyobliekaný v príbelskom kroji. Najskôr
popolieval a vyšibal svoju maminu Tatianu,
potom sestričku Miriamku (na fotografii) a
čo − to sa ušlo aj babine Marke Kropáčovej,
známej folkloristke. A keďže sa hovorí, že čo
sa za mladi naučíš, akoby si na starobu na−
šiel, tak to bude zrejme takto aj v prípade ma−
lého Majka a ktovie, či ho v tomto roztomilom
kroji niekde na nejakej folklórnej slávnosti
neuvidíte aj vy.                                          − red − 

Ešte klobúk a môžem
vyraziť na šibačku J


