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 Ø  Z   ARCHÍVU
   Staré poľské príslovie hovorí, že gdaňská pálenka, krakovské dievčatá, 
varšavské topánky a torunský perník - sú najlepšie veci v Poľsku. Dnes je to už 
trocha inakšie, no v jednej veci sa staré príslovie potvrdzuje: torunské perníky 
sú práve také dobré ako kedysi.

   V malom mestečku  Nazarete, v 
zemi Galilejskej, žila mladá dievčina 
menom Mária. Bola zasnúbená 
s tesárom Jozefom z Betlehema 
a i napriek tomu, že pochádzali z 
kráľovského rodu, boli chudobní. 
Jedného dňa sa zbožnej Márii zjavil 
anjel. Zvestoval jej, že bola vyvolená, 
aby sa jej narodil Boží Syn, ktorému 
má dať meno Ježiš. Potom Mária 
a Jozef bývali spolu v prostom 
domčeku. Jozef vykonával svoje 
tesárske remeslo, Mária sa starala 
o ich malé hospodárstvo a obaja 
sa tešili na narodenie zázračného 
dieťaťa. 
   Keď sa už malo narodiť, rozkázal 
kráľ tej zeme, aby každý odišiel do 
mesta, odkiaľ pochádzal. Tak sa 
Jozef a Mária vydali na dlhú cestu 
do Betlehema. Mesto bolo preplnené 
ľuďmi. Jozef márne behal od domu 
k domu a prosil o prístrešie. Nikto 
ich nevzal pod strechu. Nakoniec im 
nezostalo nič iné, len odísť z mesta 
a hľadať nocľah inde. Unavení a 
hladní potom našli úkryt v osamelej 
maštali. Uprostred noci zažiarila 
nad maštaľou veľká hviezda a Márii 
sa narodil chlapček. Zavinula ho 
do plienok a položila na slamu do 
jasličiek. Neďaleko spiaci pastieri 
boli prebudení uprostred noci hlasom 
anjela, ktorý im riekol: “Nebojte sa, 
ale radujte, lebo sa vám narodil 
Spasiteľ. Sláva na výsostiach Bohu a 
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.” 
  Pastieri sa rozbehli za svetlom, 
ktoré zazreli a našli Máriu, Jozefa 
a nemluvniatko v jasličkách. Boli 
radi, že mohli vidieť Syna Božieho 
a klaňali sa mu. Medzitým v ďalekej 
východnej krajine objavili traja 
králi, preslávení svojou múdrosťou a 
učenosťou, novú hviezdu. Nahliadli 
do starých prorockých kníh a poznali, 
že sa narodil Syn Boží. I nasadli králi 
na ťavy a vedení hviezdou, ktorá pred 
nimi žiarila, prišli do Betlehema. 
   Tam našli dieťa, ktoré hľadali. 
Obdarovali ho vzácnymi darmi, 
zlatom, kadidlom a myrhou a 
poklonili sa mu, lebo v ňom poznali 
toho, ktorým začína nový vek pre 
ľudstvo. 
  Každý rok si na Štedrý deň 
pripomíname tento dávny 
príbeh o narodení Ježiša, Syna 
Božieho, Spasiteľa nás všetkých.                                                                                           
                                                     -mg-

 „Vezmi hrniec medu.. .“ 

 Perník v Poľsku jedávali iba cez Vianoce a 
piekli ho tesne pred sviatkami. Prvá dávka šla 
do pece obvykle 25. novembra na Katarínu; 
z toho je názov Katarinky, tvarované ako dve 
srdcia spojené prsteňom. 
  V torunskom závode sa uchovalo veľa starých 

predpisov, receptov a kníh, obsahujúcich rady, 
ako vyrábať tieto sladkosti. Väčšina z nich sa 
začína starou posvätnou formulou:
 „Vezmi hrniec medu, vlej doň hrniec 

pálenky, pridaj zázvor, klinčeky, škoricu a 
vsyp podľa potreby múku ...“ Staré recepty 
boli úmyselne zostavené tak, aby nevyzradili 
„výrobné“ tajomstvo pekárov. V žiadnom sa 
totiž neuvádza množstvo alebo pomer, v akom 
treba prísady zmiešať.
 Len úzky okruh torunských pekárskych 

majstrov poznal presné recepty na 
perníky figúrkové, anízové, norimberské 
či marmeládové, na obrovské perníky – 
sochy rytierov, vtákov a iné (napr. hájnik, 
rozprávkový zlatý koč, zlatá rybka). Pri výrobe 
sa používali originálne formy a aj tie strážili 
pred konkurenciou. Originálna výška: pol 
metra. Monopol na tieto výrobky mal Toruň. 
Objednávky prichádzali do mesta z celého 
Poľska, ba i z mnohých európskych krajín, a 
tak sa rodisko Mikuláša Kopernika stalo známe 
i týmto zpôsobom. Dokonca jeden výrobca 
nazval svoje perníky Kopernikmi a neskôr sa z 
neho stal vážený člen mestskej rady.
  Po vojne sa malé pekárne spojili a hneď 

sa pre ne našiel i patrón, keď štátna továreň 
na cukríky a perníky v Toruni dostala názov 
Kopernik.  Dnes  sa  tu vyrába  vyše  desaťtisíc

ton perníka ročne, a predsa toto množstvo 
nestačí. Perník totiž zostal pre Poliakov 
obľúbenou sladkosťou, ktorou sa obdarúvajú 
pri rozličných príležitostiach.
  V torunskom Koperniku dnes už netaja 
spôsob prípravy svojich pochúťok. Majster 
Jankowski nám prezradil tento recept: 
Najprv sa varia tzv. sladiace prvky – cukor, 

med, sirup; teplota roztoku dosahuje asi 110 
°C. Potom sa masa schladí na 70 stupňov a 
pridáva sa patričné množstvo múky a korenia. 
Horúce cesto sa nechá odležať 4 až 5 dní. 
Potom sa mieša s kvasom a kypriacimi látkami 
rozpustenými vo vode, aby získalo správnu 
elastičnosť. Napokon sa pečie. Stačí päť minút 
a perník je hotový. Niektoré sa ešte polievajú 
čokoládou alebo cukrovou polevou. Konečne 
ich zručné ruky zabalia do kartónových škatúľ 
a čerstvé Katarinky, srdcia alebo rytieri 
putujú do sveta. Poznajú a obľubujú ich v 
USA, Kanade, Švédsku, ale aj vo vzdialenej 
Austrálii, či v Japonsku. 
Vynikajúca chuť perníkov zvádza ich jesť, 

avšak ich pekná, neraz umelecká forma 
prikazuje niektoré obdivovať ako umelecké 
diela.
 Perníky sú ozajstnou atrakciou na každom 

stole a peknou pamiatkou z Kopernikovho 
mesta. Ležať môžu roky, a keď vám raz bude 
chýbať chlieb, ktorý ste zabudli kúpiť, vezmite 
si ... perník.

 Pôvodné vydanie: vydavateľstvo Obzor, n. p.; 
autor: S. JAREMCZAK, 
       pre HK vybral a doplnil: Martin GONO

 Príbeh lásky
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Ø STOLNÝ TENIS

   Stolní tenisti majú za sebou 7 kôl ( z deviatich) 
jesennej časti. Po ich odohratí sa držia na 
veľmi peknom 3.mieste, čo je historicky úspech 
v novodobých dejinách stolného tenisu v 
Krakovanoch.

   Hoci sa futbalové stretnutie nášho A-
mužstva na pôde PFK Piešťany hralo už 
dávnejšie (22.10.) vzhľadom na jeho priebeh, 
atmosféru a pekný výsledok ho môžeme 
označiť za stretnutie roka. Do redakcie sa 
nám dostalo výstižné zhodnotenie stretnutia 
od nášho čitateľa zo susedného mesta, ktoré 
zverejňujeme v nasledovných riadkoch:               
                                                                             -r-
   V zápase 13. kola V. ligy Západ sa diali 
neuveriteľné veci. Domáce, prvé mužstvo 
tabuľky, PFK Piešťany hostilo druhé mužstvo 
tabuľky – Družstevník Krakovany. Keďže 
Krakovany sú od Piešťan vzdialené len 10 
km, tak zápas môžeme s kľudom označiť ako 
derby. 
Počas stretnutia, v ktorom išlo o prvé miesto 
tabuľky, nakoľko mužstvá mali rovnaký počet 
bodov, rozhodca Caňo rozdával karty ako 
na mariáši. Osemkrát vytiahol kartu žltú a 
päťkrát sa dokonca „začervenalo“. Zápas nebol 
ani taký tvrdý ako nasvedčuje počet udelených 
kariet spomenutým rozhodcom.
   Už v 12. minúte sa porúčal z ihriska útočník 
hostí Hlaváč, hoci jeho stret s protihráčom 
nevidel ani jeden rozhodca. V 14. minúte 
ho za nešportové správanie nasledoval jeho 
spoluhráč Strecký a začal sa veľký boj. Piešťany 
presilovku o dvoch hráčov využili v 20. minúte 
gólom stopéra Bartošeka. V 38. min. však 
prišli o svojho kapitána Dadíka, ktorý po dvoch 
žltých kartách musel takisto opustiť ihrisko. 
Polčas skončil výsledkom 1:0.
   V 2. polčase Piešťany zvýšili vedenie na 
2:0, keď v 56. min. Gajarský trafil presne do 
šibenice. V tomto momente si mysleli, že majú 
vedenie pevne vo svojich rukách. Krakovany 
však naďalej bojovali a v 69. min. dali 
kontaktný gól kanonierom Tomášom Balcírom 
a akoby pokropení živou vodou v 71. min. 
zásluhou Ilenčíka, po spolupráci s T. Balcírom 
vyrovnali na 2:2.   To však ešte netušili, že o 
3 minúty začne úradovať hlavný rozhodca. Po 
červenej karte musel ihrisko opustiť Ilenčík, 
takže sa začala ďalšia presilovka Piešťan o 
dvoch hráčov. Trvala však len do 81. min., kedy 
musel opustiť hraciu plochu Piešťanec Andrej 
Adamčík. Na ihrisku sa to riadne „preriedilo“ 
a začal zúfalý tlak PFK. Vtedy však Krakovany 
podržal brankár Marcel Bondra. V 94. min., 
po skončení zápasu 7 statočných Krakovancov 
s brankárom Bondrom zažilo neopísateľnú 
radosť spolu s fanúšikmi Krakovian, ktorí 
im v Piešťanoch vytvorili takmer domáce 
prostredie. Záverečná ďakovačka hovorila 
za všetko. Za to že krakovianski futbalisti 
dokázali bojovať proti súperovi a rozhodcom  
až dokonca,  im patrí veľká vďaka.

Peter MASÁR
Vrbové 

     V 5. l ige sa nám darí  

 Tradične nerozohratí nastupujeme 
do začiatku každého ročníka. Tradiciu 
sme neporušili ani tento rok. Hneď v 
1.kole sme utrpeli prehru s mladíkmi z 
Piešťan, v kolektive ktorého nastúpili 
chlapci hrajúci a trénujúci už 1.ligu. 
Naša „dôchodcovská“ generácia na tento 
rozohratý kolektív jednoducho nestačila. 
Nezískali sme ani bod. Na druhý zápas 
sme cestovali do Majcichova. Na zápas 
sme už cestovali kompletní. Hoci domáci 
nastúpili s dvoma hráčmi, ktorí pravidelne 
hrávajú tretiu ligu, podarilo sa nám po 
dobrom kolektívnom výkone zvíťaziť 10:8. 
Andris uhral 3,5 boda; Šimončič, Čelín a 
Procháska po 2 body. Valo sa pričinil o pol 
boda víťazstvom v štvorhre s Andrisom. 
Zápas v Kočíne proti domácemu Interu 
sme prehrali hneď v úvode, keď prvé 
pomerne vyrovnané zápasy sa vo 
výsledkoch priaznivejšie priklonili -často 
so šťastím- na stranu domácich. Zápas sme 
potom prehrali pomerne hladko 4:14. Svoj 
dobrý štandard predviedol iba Šimončič, 
ktorý uhral 3 body. 1 bod uhral Čelín. 
Hrali sme pre pracovnú zaneprázdnenosť 
bez Andrisa.
   Na ďaľší zápas do Špačiniec sme však 

cestovali opäť kompletní. Proti silnému 
súperovi, ktorý má 2 družstvá vo vyšších 
súťažiach, sme opäť zabojovali ako kolektív  
a zásluhou bodovania každého hráča sme 
vyhrali 10:8. O body sa pričinili: Šimončič 
3, Andris 2,5, Procháska 2, Valo 1,5 a 
Čelín 1. Zápas s oslabeným kolektívom 
Piešťany „D“ sme museli vyhrať. Šimončič 
bol najlepší a uhral 4,5 bodu. Andris a 
Valo uhrali po 3,5 bode. V zápase dostali 
príležitosť  aj Bondra  so Seitlerom   a   na    

príjemné prekvapenie tiež bodovali: Seitler 
1,5 bodu a Procháska s Bondrom získali po 
1 bode.  Zápas sme vyhrali 15:3.
Mužstvo Vrbového má tento rok postupové 

ambície. Začiatok tohoto derby vyznel s 
dávkou šťastia v prospech domácich. Po 
úvodných dvojhrách a štvorhrách bol stav 
5:1, ale podľa priebehov zápasov mohlo byť 
pri trocha šťastia 0:6. Jediné jasné víťazstvo 
zaznamenal náš Šimončič. Ostatné zápasy 
sme po tuhých bojoch prehrali. Tým bolo 
vlastne o víťazstve domácich v pomere 14:4 
rozhodnuté. 2 body získal Šimončič, po 
jednom Andris a Čelín.
   V 7.kole sme doma privítali mužstvo 
ŠKP Trnava. Opäť zabojoval celý kolektív. 
K naším najlepším hráčom Šimončičovi 
a Andrisovi, -ktorí získali po 3,5 bode- sa 
vyrovnanými výkonmi priblížili aj Valo a 
Čelín ziskom  1,5 bodu, ako aj Procháska 
ziskom 1 bodu. Znamenalo to víťazstvo v 
pomere 11:7. Hráči súpera takú silu nášho 
kolektívu vraj neočakávali.
   Po dosiahnutí týchto výsledkov, ako aj po 
pomerne vyrovnanej súťaži tohoto súťažného 
ročníka, sme sa ocitli na veľmi peknom 
3.mieste, čo predstavuje zatiaľ najvyššie 
postavenie  našich stolných tenistov v 
histórii tohoto športu v Krakovanoch.
   Do ukončenia jesennej časti chýba odohrať 
ešte 2 kolá. Vo štvrtok 7.decembra hráme 
doma s mužstvom ŠKP Iskra Leopoldov. 
Sila tohoto mužstva je tak na našej úrovni. 
Očakávame tuhý boj a výsledok napovie 
veľa do konečnej jesennej tabuľky.  Na 
posledný zápas cestujeme potom do 
Dolného Lopašova, ktorý je po 7.kole na 
poslednom mieste.

-UWE-

 Sedem statočných
         a brankár

Tabuľka 5. ligy po 7.kole:

1.ZŠK Mesta VRBOVÉ      7   6  1  0     84:42     20     

2.TJ Inter KOČÍN-LANČÁR 7   5  2  0     83:43     19

3. OSK KRAKOVANY        7   4  0  3     54:72     15  

4. MTJ PIEŠŤANY „D“     7   4  0  3     58:68     15

5. STK MAJCICHOV „C“    7   3  2  2     66:60     15

6. MTJ PIEŠŤANY „E“     7   3  0  4     73:53     13

7. ŠKP TRNAVA           7   2  1  4     59:67     12

8. SKP Iskra LEOPOLDOV  7   2  0  5     55:71     11

9. TJ Biogal ŠPAČINCE„C“7   2  0  5     57:69     11

10. STK DOL.LOPAŠOV     7   1  0  6     41:85      9 Hlas
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