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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO
Y NA MAREC
K
I
T
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PRANOS
RÍL
Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte 4 týždne doma čučia.
Na sv. Gregora, idú ľady do mora.
Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.
Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima.
Na svatého Jáchyma skončila sa už zima.
Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.
Čo do Ďura narastie, to po Ďurovi skape.
Na Ďura každá kvapka hodná dukáta.
Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica i komora.
Ak apríl pekný, máj bude ružový.
Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.

Akej božej matky, také veľkonočné sviatky.
Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá,
dočkáme sa teplého leta.
Keď je marec daždivý, bude suché leto.
Keď je marec teplý, apríl býva chladný.
Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.

KEĎ NA VEĽKÚ NOC PRŠÍ, LETO BUDE SUCHÉ.
JASNÁ KVETNÁ NEDEĽA - DOBRÝ ROK.
VEĽKOPIATKOVÝ DÁŽĎ JE POŽEHNANÍM.

HASIČI HODNOTILI

OTVORENIE PREVÁDZKY PNEUSERVISU
Oznamujeme občanom obce Mníšek nad Hnilcom, ako aj
širokej motoristickej verejnosti, že už niekoľko mesiacov funguje v obci
pneuservis v dielni OL. Prevádzková doba korešponduje s pracovnou
dobou Obecných lesov t.j. v letnom období od 6,00 hod. do 14,00 hod. a
v zimnom období od 6,30 hod. do 14,30 hod.. Cenník prác je k dispozícii
v kancelárii OL Mníšek nad Hnilcom, alebo priamo v dielni OL.
V dielni OL prevádzame aj opravy lesnej techniky ako aj
opravy automobilov pre motoristov. Cena za hod. opráv je 250,-Sk.
Ing. Cicoň Antonín
riaditeľ OL Mníšek nad Hnilcom

6. februára 2005 dobrovoľní hasiči hodnotili svoju činnosť za
rok 2004 a na základe rozboru práce prijali opatrenia na skvalitnenie a
prehĺbovanie výchovnej, preventívnej a reprezentatívnej činnosti na
výročnej členskej schôdzi.
Organizácia dobrovoľného hasičského zboru je v počte
členov najväčšia v okrese. Eviduje 79 členov, 27 žien a 50 mužov. V roku
2004 sa nám podarilo utvoriť družstvo žien, ktoré bude reprezentovať
našu organizáciu i obec na súťažiach v hasičskom športe. Omladili sme i
členskú základňu vekovo mladými mužmi, ktorí sa budú zúčastňovať
hasičských cvičení pripravenosti a súťaží.
Naši hasiči v roku 2004 zasahovali pri požiari raz a to v obci.
Členovia odpracovali nemalé množstvo brigádnických hodín pri
skrášľovaní a úprave hasičskej zbrojnice zvnútra. Naša technika je v
dobrom stave a zásahu schopná. Sú nám zverené namalé hodnoty o
ktoré sa svedomito staráme, aby naša technika naďalej slúžila svojmu
účelu. Ošetrujeme aj staršiu techniku, hasičské pomôcky, náradie a
prilby, ktoré sme zdedili po našich predkoch. Srdečná vďaka za
odpracovanie množstva brigádnických hodín patrí nášmu veliteľovi
pánovi Ondrejovi Tóthovi.
Činnosť hasičskej organizácie bola zameraná hlavne na
preventívne prehliadky a dohliadky v rodinných domoch. Prevencia je
veľmi dôležitá hlavne pri predchádzaní pred požiarmi.
Od nepamäti sa hovorí, že oheň je dobrým sluhom, ale zlým
pánom. Je dôležité zamyslieť sa nad tým, že ničivá sila ohňa si nevyberá
svoje objekty ani čas. Prichádza vždy nečakane, nenápadne a nevinne.
Voda a oheň sú veľmi dôležitou zložkou existencie života na zemi.
Napriek obrovskému pokroku vedy a techniky, nie je ani dnes vylúčené,
že sa voda a oheň občas premenia na ničivé živly, ktoré ničia vytvorené
hodnoty a ohrozujú životy. Vtedy treba krotiť ničiace živly a to všetko
robia hasiči.
Práca dobrovoľných hasičov je vysoko hodnotená, lebo len
ušľachtilý, čestný a vysoko svedomitý člen tejto organizácie sa dokáže
zrieknuť svojho osobného voľna, aby sa školil, cvičil, súťažil, robil
preventívne prehliadky, čistil a opravoval hasičskú techniku.
Oľga Rusnáková

DETSKÝ KÚTIK
RÉBUSY
V týchto rébusoch sú ukryté mená
troch slovenských riek
a troch slovenských miest.
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PERLIČKY
KEĎ SOM SA NARODIL, BOL SOM TAKÝ
PREKVAPENÝ, ŽE SOM DVA ROKY
NEPREHOVORIL.
U ZUBÁRA TREBA OTVORIŤ ÚSTA A ZAŤAŤ ZUBY.
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Ak pospájate čísla od 1 do 11 zistíte, čo vidíme večer pri pozorovaní
oblohy.

LEPŠÍ AKO CELOSLOVENSKÝ PRIEMER
Dňa 2. februára 2005 prebehlo na všetkých základných
školách Slovenskej republiky testovanie žiakov deviateho ročníka zo
slovenského jazyka a literatúry a matematiky pod názvom MONITOR 9.
Testovania sa zúčastnilo 62 440 žiakov. Na vybraných školách
dohliadali na správny priebeh realizácie testov pracovníci štátnej
školskej inšpekcie, v našom okrese boli len na našej škole.
Pracovníčka štátnej školskej inšpekcie bola s prípravou a
spôsobom realizácie testov veľmi spokojná, čo uviedla aj v protokole o
priebehu MONITORa 9. Žiaci mali na vypracovanie 30 úloh z
matematiky čas 90 minút a na vypracovanie 25 úloh zo slovenského
jazyka čas 60 minút. Po vypracovaní boli testy zozbierané, za
prítomnosti inšpektorky zabalené a kuriérskou službou zaslané na
vyhodnotenie do Bratislavy. Výsledky nám boli doručené 1. marca
2005.
MATEMATIKA

Priemerný počet bodov školy:
Priemerný počet bodov v rámci SR:
Priemerná percentuálna úspešnosť školy:
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:

SLOV. JAZYK

23,5
23,4
65,2%
65,1%

22
21,3
73,2%
71,1%

Najlepšie výsledky z našich deviatakov dosiahol Vladimír
IMRICH, ktorý mal z matematiky 100%-nú a zo slovenského jazyka a
literatúry 93,3%-nú úspešnosť.
Ale ani ostatní deviataci nesklamali, veď z celkového počtu
21, desiati žiaci z matematiky a dvanásti žiaci zo slovenského jazyka
mali úspešnosť nad 75%. K dosiahnutým výsledkom deviatakom
blahoželáme.
Poďakovanie patrí Ing. Anne Löfflerovej a Mgr. Zuzane
Wencelovej, ktoré zabezpečili zdarný priebeh MONITORu 9 a hlavne
Mgr. Viktórii Gálovej a Mgr. Magdaléne Pohlyovej, ktoré deviatakov

OHRADOVÉ PLETIVO

Dovoz až do domu ZADARMO!
Výška pletiva:
100 cm
125 cm
150 cm
160 cm
180 cm
200 cm

Pozinkované pletivo:
56,- Sk/m
63,- Sk/m
72,- Sk/m
77,- Sk/m
86,- Sk/m
94,- Sk/m

Plastové pletivo:
65,- Sk/m
75,- Sk/m
90,- Sk/m
95,- Sk/m
105,- Sk/m
115,- Sk/m

Hrúbka drôtu 2,24 mm. Balenie je po 25 m v balíku.
Šponovací drôt, cena za bežný meter je 3,- Sk. Balený je
po 50, 100, 200, 500m ( O
/ 2,7 mm ).
Viazací drôt, cena za kilogram je 80,- Sk ( cca 110 m ).
Ostnatý drôt, cena za bežný meter je 6,- Sk, balený po 250 m.
Poplastovaný šponovací drôt, cena za bežný meter je 4,50 Sk.
Poplastovaný viazací drôt, cena za balík je 120,-Sk.
Husté pletivo na sušiarne kukurice balené po 10m:
s okami 2,0 x 2,0 cm, cena za 1m 2 je 120,-Sk.
Ohradové stĺpky, základný náter: výška 200cm: 230,- Sk
výška 250cm: 288,- Sk
Napinák na šponovák: 60,- Sk/ks
Smetné nádoby ( celokovové ) 110l: 1000,-Sk
Uvedené ceny sú konečné, vrátane DPH a dovozu.
Záujemcovia nech sa prihlásia na Obecnom úrade do 24.3.2005.
Po tomto termíne zatelefonovať na č. tel.: 0905 612 967,
alebo 037/ 741 74 73. Ing. Rudolf Hlavačka, Nitra

ZO ŽIVOTA POHREBNÉHO PODPORNÉHO ZDRUŽENIA
Dňa 20. februára 2005 sa konala výročná členská schôdza
odbočky PPZ v miestnosti obecnej sály, za účasti 81 členov odbočky.
Na schôdzi sa zúčastnila aj zástupkyňa z ústredia, podpredsedníčka
ÚV PPZ v Betliari p. Irena Kravjanská.
Členská schôdza zhodnotila svoju činnosť a hospodárenie
za rok 2004 a prijala návrh na rozpočet pre rok 2005.
V roku 2004 nám zomrelo 27 členov, 13 mužov a 14 žien:
Do 40 rokov života
1 členka
Do 50 rokov života
1 člen
50 až 90 ročných
23 členov
96 ročný
1 člen - pán Ján Vitkovský
Nedožitých 99 rokov
1 člen - pán Michal Alcnauer
Najdlhšie členstvo majú ešte stále žijúci členovia:
Mária Huličová
63 rokov členkou
Dezider Uličník
61 rokov členom
Za rok 2004 uhradilo ústredie 27 pohrebných podpôr vo
výške 172 000,- Sk. Naša odbočka má 126 členov v rôznych obciach a
mestách Slovenska.
Na Výročnej členskej schôdzi sa zvolil nový výbor odbočky v
tomto zložení:
PREDSEDA:
Milan Leskovianský
PODPREDSEDA:
Jozef Šenkýr
TAJOMNÍK:
Rudolf Trebuna
POKLADNÍK:
Helena Kluknavská
REVÍZOR ÚČTOV:
Ján Kluknavský - predseda
Ján Alcnauer - člen
Karol Šveda - člen
NÁHRADNÍ ČLENOVIA VÝBORU:
Ladislav Tilisch
Bartolomej Tolvaj
Členovia v diskusii vystúpili k návrhu výšky členských
príspevkov po valnom zhromaždení v roku 2006 ako aj k voľbe výboru a
pod.. Schôdza prijala uznesenie k vylučovaniu členov, neplatičov. V
našej odbočke máme k dnešnému dňu 92 rómskych spoluobčanov a
preto je na mieste po 70 rokoch v histórii odbočky po prvykrát zvolenie
zástupcu z ich radov, čo iste prinesie zlepšenie v platení členských
príspevkov.
Jednotlivé správy predniesli členovia výboru, schôdzu viedol
pán Leskovianský, ktorý sa v závere schôdze poďakoval prítomným za
vystúpenie v diskusii a za ich osobnú účasť na schôdzi.

PYROTECHNIK JE ČLOVEK, KTORÝ MUSÍ MAŤ
DOBRÉ NERVY A NESMIE VYBUCHNÚŤ SKÔR AKO
BOMBA!

SPRACOVANIE KALAMITY
Tak ako celé Slovensko, tak aj lesy obce Mníšek nad Hnilcom
si budú pamätať ničivú smršť, ktorá sa prehnala nad naším územím dňa
19. novembra 2004. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, v obecných
lesoch Mníšek nad Hnilcom padlo 4 000 m 3 prevažne ihličnatej drevnej
hmoty, čo činí zhruba 4 mesačnú plánovanú ťažbu.
Najviac utrpeli porasty v hrebeňových partiách, kde sme
zaevidovali aj plošné poškodenie. Musím konštatovať, že rozptýlenou
kalamitou bolo poškodených značné množstvo porastov vo všetkých
vekových stupňoch a výškových zónach. Vzhľadom na skutočnosť, že
táto kalamita sa spracováva s oveľa vyššími nákladmi ako sústredená,
očakávame tento rok vyššie
náklady na spracovanie drevnej
hmoty ako aj nižšie speňaženie
vzhľadom na presýtený trh s
drevom v roku 2005 na
Slovensku, čo sa s veľkou
pravdepodobnosťou odzrkadlí
aj na hospodárskom výsledku
Obecných lesov. Momentálne
nás brzdia nepriaznivé
klimatické pomery a
technologická nedostupnosť
poškodených porastov. Som
však presvedčený, že termín na
spracovanie, ktorý nám ukladá
zákon splníme.
Aj napriek tejto
kalamite neplánujeme prekročiť
ťažbu nad ročný etát, ktorý činí
13 384 m 3.
Ing. Cicoň Antonín
riaditeľ OL Mníšek nad Hnicom

ÁHRADKÁR
V marci pripomíname:

Akonáhle sa oteplí, odstránime zimnú prikrývku z trvaliek.
Vždy zelené zakrpatené dreviny ale necháme prikryté, pretože jarné
slnko by im mohlo ublížiť.
Koncom mesiaca odhrnieme prihrnuté kríčky ruží a
prihnojíme ich. Keď nemrzne a očká sa začínajú červenať, skrátime
minuloročné letorasty na 3 - 5 očiek.
Po vysušení trávnika vyhrabeme železnými hrablami starú
trávu a mach, ktorý signalizuje, že v pôde je dostatok živín a že ho treba
prevzdušniť.
Začíname vysádzať ovocné stromčeky a kríčky.
Je vhodný čas na presádzanie izbových kvetov. 1 - 2 dni pred
presádzaním ich dobre polejeme.
Muškáty, fuchsie, verbeny a ďalšie prezimované rastliny
hlboko zrežeme a opatrne im dávame svetlo a slnko.
TIP NA MUŠKÁTY:
Muškáty môžeme úspešne vypestovať aj zo semien. Vysievame ich do
konca marca do zmesi kompostu a rašeliny. Pri klíčení musí mať teplotu
20-25°C a primeranú vlhkosť. Semiačka necháme aspoň deň
nabobtnať a vysievame ich tesne pod povrch zeminy a označíme kde
sú. Nádobu prikryjeme priesvitnou fóliou. Zeminu udržujeme iba vlhkú,
nikdy nie mokrú, lebo by semiačka mohli splesnivieť. Najspoľahlivejší je
výsev do rašelinových sadbovačov. Tieto sterilné zlisované valčeky
obsahujú pre vývoj rastlín všetky potrebné látky. Do jamky v sadbovači
vložíme nabobtnané semienko a sadbovač do misky s vlažnou vodou.
Ten ju vstrebe a vytvorí valček, ktorý prikryjeme mikroténovou fóliou.
Vodu do misky podľa potreby dolievame. Rastliny nemokríme, sami si
vlahu podľa potreby doberajú. Sadeničky vysádzame do črepníkov aj
so sadbovačom, v pôde sa rozloží. Muškáty potrebujú slnečné miesta a
dobre hnojenú pôdu.

V apríli pripomíname:
Sadíme reďkovku, šalát, špenát, jarné odrody cesnaku,
skorú mrkvu, cibuľu, pór, petržlen. Využívame to, čo môže pestovanie
uľahčiť: značkovaciu rastlinu - reďkovku, šalát, špenát v riadkoch
mrkvy, petržlenu, cibule.
Dbáme, aby sa príliš nezaburinili jahody. Časť jahôd
môžeme prikryť fóliou, aby sme ich mali zopár skôr.
Je vhodná doba k výsadbe ihličnanov a vždy zelených
listnáčov, ktoré ale nezabudneme zalievať. Striháme dreviny, ktoré
kvitnú na novom dreve a pristrihneme živé ploty.
Úspech pestovania zeleniny je podmienený správne
pripravenou pôdou. Keď je povrch pôdy natoľko suchý, že sa drobí,
skypríme ho vidlami a hrudy rozdrvíme motykou alebo hrabľami.
Čiastočky pôdy musia byť také jemné, aby dostatočne zakryli semená.
Pôdu pre zeleninu je vhodné pripraviť aspoň 10 - 20 dní pred
plánovanou sejbou, aby najskôr vyklíčila burina, ktorú jemným
prehrábavaním zničíme a až potom sejeme. Takto si ušetríme prácu v
boji proti burine.

BYLINKY ZAHÁŇAJÚ ŠKODCOV
Niektoré byliny pôsobia negatívne na určitých škodcov.
Napríklad ŠALVIA, TYMIÁN, ROZMARÍN a MÄTA odpudzujú mlynárika
kapustového. SATUREJKA zase vošky od fazule. Proti voške listovej
chráni ovocné stromy a paradajky ŽERUCHA. NECHTÍK sa osvedčil
proti háďatkám škodiacim okrasným rastlinám, hlavne chryzantémam, i
niektorým zeleninám ( zemiaky, paradajky ). Medzi hlúboviny je
vhodné vysadiť KÔPOR. Príčinou je zrejme intenzívna vôňa,
vylučovaná celými rastlinami. CESNAK je veľmi stará rastlina. Jeho
schopnosť dezinfikovať a znižovať krvný tlak sa využíva dodnes.
Rastliny cesnaku pôsobia proti šíreniu múčnatky a niektorých ďalších
chorôb. Preto vysadený na hriadky medzi jahody, uhorky, paradajky,
mrkvu ale i ruže, zlepšuje zdravotný stav svojich ,,susedov”. Pred
voškami a slimákmi chráni aj PALINA, ktorá je navyše dobrým
pomocníkom pri trávení ťažších jedál. Suchá kytica paliny v skrini drží
mole v úctivej vzdialenosti.

ČITATEĽSKÉ HNUTIE
,, Ani deň bez knihy! Keď len kapitola,
keď len stránka, riadok, ale nepreži
deň bez dotyku s veľkým duchom.”
Julo Rybák
Výbor miestnej skupiny Karpatskonemeckého spolku pojal do
svojho kultúrneho plánu usporiadavať literárne popoludnia. Založili sme
čitateľský krúžok, kde sa oboznamujeme s dielami slovenských, nemeckých
i svetových autorov. Poznávame nositeľov Nobelovej ceny za literatúru.
Schádzame sa už dva roky. Za tú dobu sme spoznali známe mená a ich
literárne diela:
Johann Wolfgang von Goethe: Utrpenie mladého Wertera
Thomas Mann:
Lotta vo Weimare, Jozef a jeho bratia
Hermann Hesse:
Kúpeľný hosť, Cesta do Orientu
Johannes Mario Simmel:
Len vietor vie odpoveď
Čudujem sa, že som taký veselý
Günter Grass:
Moja zelená lúka
Kristína Royová:
V pevnej ruke, Susedia
Andrej Sládkovič:
Marína
Jozef Bob:
Ľúbostné siluety
Hana Zelinová:
Víno kráľov, Vejár s fialkami
Nora Baráthová:
Neľutujem, že som milovala, Študent
Michail Šolochov:
Tichý Don
Paulo Coelho:
Alchimista
John Steinbeck:
Neznámemu bohu, Perla
Rosamunde Pilcherová:
Hľadači mušlí
Antoine de Saint - Exupéry:
Malý princ
I toho roku sme si posedeli pri šálke čaju a pri pekných knihách.
Spomenuli sme klasika svetovej literatúry Friedricha von Schillera. Hovorili
sme o dráme ,,Wiliam Tell ”, čítali sme pieseň o zvone. Dánsky rozprávkar
Hans Christian Andersen a jeho literárna tvorba bola tiež námetom
popoludnia. Pripomenuli sme si známu osobnosť - Alberta Schweizera, ktorý
pracoval ako misionár, lekár, staval nemocnicu v Lambarene, ktorú
postupne rozširoval. Okrem toho bol autorom filozofických a teologických
kníh. V závere popoludnia to bola kniha ,, Čajka Jonathan Livingston ”, ktorej
autorom je Richard Bach. Je básnickou prózou, plnou rozprávkovej nádhery.
Tento dojímavý príbeh morskej čajky bol aj sfilmovaný. Hovorili sme o
básnickej zbierke ,,Tvárou v tvár ”, ktorú napísala Ilse Bremová.
Čitateľské hnutie má v našej obci bohatú tradíciu. Robili sa tu
čitateľské besedy i za účasti spisovateľov, básnikov a prekladateľov.
Rovných 30 rokov k nám chodí z neďalekej Gelnice pán profesor PhDr.
Július Rybák, CSc., prekladateľ, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg,
filológ, publicista. Za tú dobu nám priblížil klasika ruskej literatúry M.M.
Prišvina, poznáme mnohé jeho diela, dvakrát bola v našej obci i riaditeľka
Múzea M.M. Prišvina v Dunine ( neďaleko Moskvy ) pani Lila Riazanová. Z
pera J. Rybáka je básnická zbierka ,, Láska a smrť ”. Spoznali sme bližšie aj
národnú umelkyňu Máriu Medveckú.
V dome KNS bol Július Rybák na dvoch besedách, ktorému
vďačíme za pekné chvíle. V školskej klubovni nám rozprávali aj vzácne
osobnosti: Stanislav Rakús, Ladislav Šimon a mnohí iní.
Koho aktivity čitateľského hnutia zaujali ( nielen z radov KNS ),
informácie o nich nájdete na nástenke v Dome stretnutia KNS, prípadne u p.
Stupákovej. Keďže sú tieto aktivity usporadúvané skoro vždy v spolupráci so
ZŠ, tak aj u učiteľov školy. Obrátiť sa môžete aj na obecný úrad.
Ilza Stupáková

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Dňa 30. januára 2005 sa v telocvični miestnej ZŠ konal
stolnotenisový turnaj, ktorého organizátormi boli členovia športovej
komisie pri Obecnom úrade a členovia miestneho stolnotenisového
oddielu.
Na turnaj sa prihlásilo 10 hráčov, tento rok len v kategórii
mužov. Z dvoch základných 5-členných skupín, do ktorých boli účastníci
rozdelení, postúpili do semifinálových bojov hráči, ktorí sa umiestnili na
prvom a druhom mieste v základnej skupine. Zo semifinálových
zápasov vzišla dvojica finalistov a do finále turnaja sa prebojovali J.
Bodnár a N. Gross. Víťazom turnaja sa po výhre 3 : 1 na sety stal
skúsenejší J. Bodnár. Druhé miesto obsadil N. Gross. Na treťom
mieste sa umiestnil J. Oller, ktorý v súboji porazených semifinalistov
zdolal D. Stoklasa.
Ceny do súťaže venoval Obecný úrad.

HOKEJOVÝ TURNAJ V GELNICI
Hokejového turnaja v Gelnici, ktorý sa konal
5. februára 2005 sa zúčastnilo aj mužstvo Mníška
nad Hnilcom, zložené z bývalých aktívnych hráčov
hokejového klubu v Mníšku nad Hnilcom a doplnené mladšími hráčmi.
Vo svojej základnej skupine sa po najtesnejších prehrách v
pomere 0:1 a 3:4, a dvoch výhrach v pomere 7:2 a 4:2 umiestnilo na
treťom mieste. Pre mužstvo z Mníška to znamenalo koniec turnaja
tesne pred bránami do semifinále. Najlepším strelcom mužstva sa stal
Jaroslav Šveda s 9 gólmi.
Ďakujeme všetkým hráčom hokejového mužstva za
reprezentáciu a zviditeľňovanie našej obce v športovej oblasti.

SLOVNÍK APROPO+
GARNITÚRA
MAŠKRTA
INDEX
JAGOT
BARANČA
OBRUS
ALIBI
OBEZITA
HUSTOTA
PRAMICA
TATARAK
MOBIL
REŽISÉR
FLÁMČINA
KONTRABAND
ŠKODORADOSŤ
PANDRAVY
SEKURITY
HOUMLESÁK
PARANORMÁLNY
EXTERIÉR
KATAKOMBY
DOJÍMAŤ
HARING
FLAŠINET
UVERIŤ

turistický pochod s garnižou na chrbte
upozornenie suseda, že v záhrade má škodca
mŕtvy Ind
vydávanie sa za popredného českého speváka
Anna tráviaca väčšinu času v bare
každý druhý Rus
povzbudenie Araba do bitky
susedky s rovnakým menom
východniarske označenie konkrétnej husi
najstaršia mačka
priznanie, že otec je kôrovec
pohyblivý debil
povel k dvom činom, ktoré sa nedajú naraz robiť
úradný jazyk opilcov nad ránom
kríženec koňa s trabantom
radosť z vlastníctva škodovky
úspešný privatizér v Poľsku
sečné poranenie v oblasti zadku
domácky založený horár
človek, ktorý je normálny iba pod parou
druh psa, ktorý všetko vypije na dúšok
Katarína jazdiaca na aute typu kombi
oznam, že mama je v kravíne
vlasatý inžinier
žalostný povzdych ruského alkoholika
UV filter na zadnú časť tela
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