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     V dňoch od 28.2.2008  do 3.3.2008 som sa zúčastnila ako členka Golkového klubu Tále golfového 
turnaja v  Portugalsku – Lisabone na golfových ihriskách Pestana Sintra Golf a Penha Longa, pod 
názvom European Golf Tour 2007/2008.  Europen Golf Tour je súťaž pozostávajúca zo série 
šiestich základných turnajov a záverečného dvojdňového turnaja hraného ako "Ryder Cup". Súťaž 
dáva účastníkom  možnosť zahrať si golf na kvalitných ihriskách v mimosezónnych mesiacoch. 
Organizátori podujatia   pripravili turnaje v zaujímavých destináciách, krásnych  golfových ihriskách 
a rezortoch  roztrúsených  po celej Európe - v Amsterdame, Barcelone, Lisabone, Paríži. Atraktívny 
finálový "Ryder Cup" sa uskutoční na slovenskom golfovom ihrisku v júni tohto roku. 

     Prvý golfový turnaj  sme hrali na golfovom ihrisku Penha Longa Atlantico, ktorý patrí k najlepším  
európskym golfových ihriskám.  Hralo sa na rany. Pre mňa bol turnaj úspešný, obsadila som I. miesto 
European Golf Tour 2007/2008 Lisabon Pestana Sintra“ . Spomedzi tridsiatich  účastníkov som 
 v prvý deň súťaže získala druhé miesto a druhý a tretí deň prvé miesto.    

     K mojej spokojnosti a radosti z golfovej hry prispeli príjemní ľudia, slnečné počasie, krásne 
golfové ihriská, pekná hra, a tiež moderný golfovo – relaxačný hotel Pestana Sintra Golf.   

     Moja túžba zúčastniť sa golfového turnaja v Portugalsku  sa mi splnila vďaka mojim rodičom, ktorí 
mi turnaj zabezpečili a Ing. Jozefovi Flosníkovi - členovi GKT, s ktorým som turnaj absolvovala.  
K účasti som však musela  spĺniť kvalifikačné predpoklady. Tie som dosiahla vďaka Súkromnému 
gymnáziu Železiarne Podbrezová, ktoré mi dáva  možnosť venovať sa golfu,  môjmu trénerovi p. 
Jozefovi Sotákovi, ktorý mi dôveroval a trpezlivo zasväcoval do tajomstiev golfovej hry, a tiež 
ďakujem  spol. Železiarne Podbrezová a.s., ktorá mi umožňuje  trénovať na golfovom ihrisku v 
Táľoch. V budúcnosti by ma potešilo, keby som opäť mohla absolvovať niektorý zo série turnajov 
a už teraz sa teším na letnú golfovú sezónu.  

 

              



Veľkonočné sviatky 

 

Už sa blíži, už sa blíži 
Veľkonočný pondelok, 
Už sa vajcia obliekajú 
Do farebných košieľok. 
Ej, krúťte sa, kolovrátky, 
Ej, krúťte sa, praslice! 
Už sa vajcia obliekajú, 
By z nich boli kraslice.  

Šibi, ryby, mastné ryby, 
kus koláča od korbáča. 
Kázal kadlec aj kadlečka, 
aby dali tri vajíčka. 
Jedno biele, druhé čierne, 
a to tretie zafarbené, 
to je moje potešenie. 
Aj kus baby, 
Aby boli naši radi. 

 
Toto vajíčko, moje srdiečko, 
koho ja milujem, tomu ho darujem. 
Teba ja, Janíček, teba ja milujem, 
Tebe toto vajíčko, tebe darujem. 

  

Šibi, ryby, mastné ryby, 
dávaj vajcia, vymieňaj sa! 
Ak mi nedáš dve vajíčka, 
daj mi aspoň makovníčka. 
Ešte k tomu groš, 
aby bolo dosť.  

 

VEĽKONOČNÉ   SVIATKY  

Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb 
predkresťanských bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. 

Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov jeden z najvýznamnejších. Predchádza 
mu dlhý čas príprav – štyridsať dňový pôst -, ktorý sa dodržiava už celé stáročia. Nevzťahoval sa len na 
jedlo, ale na celý spôsob života. Prestali tanečné zábavy, veselé spoločenské večierky, na vidieku sa 
skončili priadky a páračky. V čase pôstu každá žena priadla doma sama, umĺkol spev a ozývali sa len vážne 
pôstne piesne. Muži odložili fajku a celú dobu sa nedotkli alkoholu. Zo ženského kroja zmizli pestré farby 
a bohato zdobené súčasti. 

Predveľkonočný pôst, ktorý vystriedal obdobie vianočného hodovania a fašiangovej 
nestriedmosti, od základu zmenil stravovanie našich predkov. Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa 
v niektorých oblastiach dôkladne vymyli hrnce, v ktorých sa varili tučné jedlá a dočasne sa vyniesli na 
povalu. V rodinách dokonca vymenili riad, z ktorého jedli a kovové lyžice nahradili drevenými. V čase pôstu 
sa často mastilo len rastlinným olejom, zväčša konopným alebo ľanovým, menej už maslom. 

Strava bola veľmi jednoduchá. Skladala sa z rôznych múčnych jedál, kaší, zemiakov, 
strukovín, sušeného ovocia. Varili sa jednoduché polievky a omáčky, veľmi sa využívala kvasená kapusta, 
ktorá sa jedávala aj surová s krajcom suchého chleba (z dnešného pohľadu ideálna kombinácia pre zdravú 
výživu a redukčnú diétu) – nielen ako desiatu či olovrant, ale aj ako hlavné jedlo (obyčajne večera). 
Dospelým sa odporúčalo celkovo obmedzovať množstvo stravy počas dňa, až večer sa zjedlo trochu kyslej 
kapusty alebo ovocie a chlieb. Dnes by sme to považovali za ideálne kontrastné odľahčovacie dni po 
vianočnom a novoročnom hodovaní. 

V období pôstu nebolo dovolené jesť mäso, a to ani v nedeľu. Niekto sa dokonca zriekal 
i mlieka, syrov a vajec – teda potravín, ktoré pochádzali z teplokrvných zvierat. Dodržiavanie pôstu sa 
postupne zmierňovalo. 



K pôstnemu obdobiu patria aj typické jedlá. Vyskytujú sa najmä na pôstne nedele, 
ktoré sú štyri a o týždeň po nich nasleduje Smrtná nedeľa, keď dievčatá vynášajú smrtku – symbol zimy. 
Nasleduje Kvetná nedeľa, keď sa svätia ratolesti, väčšinou z vŕby, rakyty. V niektorých krajoch v tento 
deň ženy nepiekli z múky, aby „nezapiekli“ kvety ovocných stromov. 

Pôst sa končí Zeleným štvrtkom. Dodržiava sa však až do Bielej soboty, keď večer po 
slávnosti Vzkriesenia Krista z mŕtvych sa po dlhom čase objaví na stole mäsité jedlo. 

Na Zelený štvrtok sa obyčajne piekli tzv. judáše z kysnutého cesta. Tvarom mali 
pripomínať stočený povraz, na ktorom sa obesil zradný biblický Judáš. Podoby pečiva boli rôzne, ale často 
sa na vrch pridával med - podobne ako na Vianoce k oblátka. Med sa od pradávne cenil ako pochúťka i liek. 
Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy niečo zelené, aby bol človek zdravý, či to už bola polievka z 
jarných byliniek, špenát, alebo hlávkový šalát. 

Tradičným veľkonočným jedlom je mazanec. Sú o ňom správy už od 14. a 15. storočia. 
Ešte v 18. storočí ho plnili tvarohom, rozmiešaný tvaroh bol totiž u Slovanov obradným jedlom, rovnako ako 
zvyk jesť vajíčka, považované za symbol nového života a plodnosti. Na Veľkú noc sa často jedli uvarené, no 
nezriedka sa z nich pripravovali aj rôzne obradové jedlá. Najznámejšia bola praženica, jaječnica, pankúch 
alebo jedlom z vajec, z údeného mäsa a žemlí, tzv. baba, plnina, kurka, stratené kura a pod. V oblasti 
východného Slovenska je dodnes rozšírené tradičné obradové jedlo nazývané žolta hrudka alebo sirek, 
ktoré sa robí z vajec a mlieka. Sirek sa podáva na Veľkonočnú nedeľu všetkým členom rodiny a na 
Veľkonočný pondelok sa ním ponúkajú mládenci, ktorí chodia polievať. Vajíčka dodnes dostávajú 
chlapci aj muži za šibačku a polievačku. Časom sa z jedla stal darček lásky, tradícia, ba aj predmet do 
zbierky. 

Na väčšine nášho územia je neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných jedál obradový 
koláč. Na východnom Slovensku sa prepravoval predovšetkým okrúhly koláč pod názvom paska. Pôvod má v 
starom rituálnom pečive, ktoré sa k nám i k susedným národom rozšírilo prostredníctvom kresťanstva. 
Okrúhly tvar pasky symbolizoval slnko, nový život, snahu o zabezpečenie dobrej úrody. Na strednom a 
západnom Slovensku majú koláče rôzny tvar, prevládajú podlhovasté záviny. V týchto oblastiach sú 
zaužívané hlavne názvy baba, calta, mrvaň. 

Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou zmenou v jedálnom lístku i mäsité jedlá, k veľmi 
starej tradícii u nás patrí pečenie jahňaťa alebo kozľaťa. Na dedinách sa však najviac jedla šunka (šoudra) 
a klobásy zo zásob po zabíjačke. Niekedy sa mäso na Veľkonočnú nedeľu nahrádzalo mliečnymi výrobkami, 
napríklad tvarohom, syrom, oštiepkami. Veľkonočné jedlá dopĺňala pálenka a víno. 

K prastarým veľkonočným pokrmom patril baranček. Pretože si každý nemohol dovoliť 
skutočného barančeka, nahrádzal sa barančekom upečeným z kysnutého alebo treného cesta. Hotový 
baranček sa zdobí cukrom, jarnou zelenou vetvičkou a mašličkou či spiežovcami. Barančekom sa zdobí okno 
alebo stôl s farebnými kraslicami, v poslednom období sa pridáva aj trávička z rýchleného obilia. 

K radu ďalších vinšovníkov 
aj ja podľa dobrých zvykov  

pripojiť sa chcem - keď nie inšie -  
aspoň skromné vinše:  

Pekné sviatky, dobrú zhodu,  
ženám čerstvú, sviežu vodu,  
mužom tiež nech sladko je,  
nech si prídu na svoje.   

 



      
Tradi čný veľkonočný kolač 

 
                                           
Čo potrebujeme: 500 g hladkej múky, 500 g polohrubej múky, soľ, 40 g droždia, 100 g 
cukru, 5 dl mlieka, 150 g masla, 2 vajcia, 3 žĺtky, 1 vanilínový cukor, 2 lyžice hrozienok, 100 
g tvarohu  
 
 
Hrozienka namočíme minimálne na hodinu do rumu.  
Do misky preosejeme múku a po okraji ju máličko posolíme. Do múky vyhĺbime v strede 
jamku.  
Do jamky rozmrvíme droždie, posypeme ho cukrom a zalejeme vlažným mliekom.  
Necháme chvíľu kysnúť.  
Potom pridáme rozpustené vlažné maslo a polovicu vanilínového cukru.  
Vypracujeme hladké cesto a necháme dokysnúť.  
Tvaroh rozmiešame s dvoma žĺtkami, druhou polovicou vanilínového cukru a hrozienkami.  
Tvarohovú hmotu zamiesime do 1/8 cesta a necháme kysnúť. Do zvyšného cesta pridáme 2 
vajcia, cesto premiesime a necháme asi 1 a 1/2 hodiny opäť kysnúť.  
Vykysnuté tvarohové cesto na pomúčenej doske premiesime a ušúľame do dlhého oválu.  
Druhé cesto na pomúčenej doske rozvaľkáme do veľkosti plechu.  
Na cesto položíme tvarohový šúľok do tvaru kruhu. Prostriedok rozvaľkaného cesta narežeme 
do kríža tak, aby sme cestom z vnútornej strany venca prekryli vrchnú časť koláča.  
Cestom z vonkajšej strany prekryjeme koláč smerom dovnútra. Hmotu preložíme na okrúhly, 
vymastený plech.  
Necháme kysnúť asi 20 – 30 minút.  
Pre zachovanie otvoru v strede koláča doň položíme sklenenú vymastenú fľaštičku od výživy.  
Koláč potrieme rozšľahaným žĺtkom a pečieme vo vyhriatej rúre: 10 – 15 minút pri teplote 
225 – 250 °C.  
Potom asi hodinu dopekáme pri teplote 100 – 150 °C.  
Po upečení potrieme cukrovou vodou.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Snowboard je pre nás dnes už úplnou samozrejmosťou, ale viete, kedy začala 
jeho masová výroba? Kto vlastne snowboard vymyslel? Asi vás prekvapí, 
že história snowboardingu siaha až do roku 1914, USA. Roku 1981 sa po prvýkrát 
snowboard objavil v Európe - vo francúzskych Alpách. 
1914  

Rakúšan Toni Lenhardt jazdil v Alpách na svojom Monogliteru. Možeme ho teda 
skor považovať za snb – prapredka.  

1965 

Snurfer je názov prvého snowboardu, ktorý z dvoch spojených lyží vyrobil S. 
Poppen pre svoju dcéru Wendy. Jazdec stál na doske a dlhú dosku riadil šnúrkou 
upevnenú na špičke. Takto zhotovený “snowboard” mnoho Poppenových priateľov 
obdivovalo, preto si ho nechal patentovať a práva predal kolkárskej firme 
Brunswick. Snurfer mal veľký komerčný úspech, pretože bol považovaný 
za hračku pre deti. V prvých rokoch sa ho predalo cez pol milióna kusov. Od roku 
1968 Poppen organizoval snuferské preteky, na ktorých sa objavoval i Jake 
Burton, ktorý od roku 1972 jazdil na snurfere s viazaním z gumových pásikov 

1980 

Firmy Burton, Sims a Winterstick zaviedli do výroby snowboardov lyžiarsku 
technológiu P-Tex. Na alpský štýl sa orientovala firma Burton. Freestyl 
snowboardingu dával prednosť Sims. Winterstick mal najblížšie k freeride 
snowboardingu a jeho dosky boli ideálne k jazde v hlbokom prašane. Vďaka 
komerčnému úspechu v USA sa snažili firmy preniknúť i na europský trh. Firmu 
Snurfer kúpil Chris Sanders. Začal vyrábať snowboardy Avalanche. V roku 1982 
už predávali tri modely snowboardov z moderných laminátov.  



1985 
Sims predstavil prvý freestylový model snowboardov. Americké poisťovne 
zo strachu so sebavražedného športu stále obmedzovali jeho rozvoj. Len 7% 
lyžiarských stredísk v USA povolilo na zjazdovkách jazdu na snowboarde! 
V Alpách naháňali dobrého lyžiara Jamese Bonda (A Wiev to a Kill) zlý banditi 
na snowboardoch.  
1987  
Chuck Barfoot začal vyrábať double-kick snowboard s rovnakým tvarom 
špičky a paty. 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                               



                                      

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ako trávia Veľkonočné sviatky učitelia našich škôl! 
 
 I. Štubňa:  
B. Čiamporová:  
A. Jirmer  
T. Kvačkaj:  
P. Dubovec:  
Ľ. Tichá:  
 
I. Bruončová:  
 
T. Ridzoňová:  
 
M. Roľková:  
D. Kvačkajová:  
A. Čukanová:  
P. Flaška:  
K. Zingorová:  
A. Pavlusová:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovo na záver od p. riaditeľky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      PRIPRAVILA: BORA  
                              SIA  
                               NATY 
 
    ZA POMOC ĎAKUJEME: MGR. TATIANE RIDZOŇOVEJ 
                                             ING. IVANOVI ŠTUBŇOVI 
 
                                     


