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Ako turoň 
zachránil Čičmany 

pred Turkami

Ondrej
Sliacky

Len čo Turci vtrhli do Uhor
ského kráľovstva, začali plieniť 
i našu zem. Pri jednej z lúpež
ných výprav dostali sa až do 
Bojníc. Malé mestečko upú
talo ich pozornosť, no keď sa 
dozvedeli, že v Bojniciach sú 
jamy s teplou liečivou vodou, 
čľup! Zaraz boli v nich. Tam si 
potom niekoľ ko dní liečili bo
ľavé kríže a, až ich musel paša 
upozorniť, že na Považie sa ne
prišli zabávať, ale rabovať.

„Veď hej,“ prikývli Turci, „ale 
kam ísť, kam sa vybrať, aby 
sme sa nevracali s prázdnymi 
rukami.“

Vtom jeden z domácich, 
vychýrený lump, vraví:

„Páni, a čo keby ste si zašli 
do Čičmian… aj bohaté sú, aj 
pekné. Také maľované dreve
ničky, aké sú tam, nenájdete 
nikde na svete. A aké sú su
ché,“ tajuplne žmurkol, „tie 
budú horieť ako smolné fakle.“

Potešili sa Turci lumpovej 
rade, no keď sa dozvedeli, že 

Čičmany sú v horách, ktoré 
sú viac pralesom než lesom, 
bolo po radosti. V tom čase 
sa už vedelo, že v hlbokých 
slovenských horách žijú čud
né tvory – spoly ľudia, spoly 
tury. Nuž pokiaľ sa dalo, Turci 
takéto lesy radšej zďaleka ob
chádzali.

„Nejdeme my nikam,“ roz
hodli sa a zostali v bojnických 
jamách. A možno by v nich 
boli doteraz, keby im od hladu 
nezačalo škŕkať v bruchu.

Počul to škŕkanie čičmian
sky richtár a vraví:

„Ak sa chceme zachrániť, 
musíme opustiť naše maľova
né dreveničky a utiecť do hôr.“

„Nebudeme nikam utekať,“ 
ozval sa gazda Kompánek, čo 
sa do Čičmian priženil z Rajca.

„Niečo si vymyslel?“ pýta 
sa richtár.

Kompánek prikývol. Potom 
si vybral troch chlapov a odi
šiel s nimi do svojej stodoly. 
Tam z hrady zložil vysušenú 
hlavu vola s veľ kými rohmi 
a nastokol ju na dlhú žrď. Ešte 
predtým oddrapil kus zo ženi
nej červenej sukne a vopchal 
ho do volovej tlamy ako jazy
čisko.

„A teraz,“ vraví Kompánek 
čičmianskym chlapom, „urob
te si také turie hlavy aj vy.“

Potom každému z nich po
dal veľ ké konopné vrece s od
strihnutým spodkom a priká
zal, aby si ho natiahli na seba. 
Z vreca vyčnievala len stra
šidelná volská hlava na dlhej 
žŕdke.
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Vtom vbehol do dvora 
richtár a volá:

„Turci… Turci idú.“
Vtedy gazda Kompánek

pribehol k veľ kej hnojovej ja
me a hup!

Chlapi i richtár stoja s vy
pleštenými očami. Ten človek 
sa zbláznil. A chcú zutekať 
pred Turkami i pred Kompán
kom. Ten sa im však postavil 
do cesty a jedného po dru
hom pohádzal do hnoja. Vtom 
z horného konca dediny už 
bolo počuť dupot tureckých 
koní.

„Poďme!“ zvolal Kompánek 
a hybaj Turkom oproti.

Do tých akoby šľahol blesk. 
Od hrôzy z toho, čo videli, či 
od prenikavého smradu, ktorý 
razil z rútiacich sa príšer, ne
dokázali sa pohnúť z miesta. 
No keď sa spamätali, mohli ich 
Čičmanci chytať za horami za 
dolami. Ale kdeže tí. Od veľ kej 
radosti, že sú Turci preč, začali 
tancovať, vyskakovať, nožičky 
prekladať. Len jeden, čo bol 
za vola, stál ako kôl v plote. 
A práve k nemu priskočila sta
rá cigánka s vreštiacim dec
kom v náručí a vraví:

„Hej, turoňko, skočíme si?“
„Skočíme,“ naradovane vy

kríkol turoň a začal cigánku vy
krúcať, akoby už boli fašiangy.

Takto turoň - polozviera-
-poločlovek, čo zachránil 
Čičmany pred Turkami, do-
stal meno. V skutočnosti Čič-
many zachránil gazda Kom-
pánek. Neveríte? Navštívte 
Slovenskú národnú galériu 
v Bratislave a uveríte. Uvidíte 
tam veľký obraz zvera s vol-
skou hlavou, pri ňom cigán-
ku s tým vreštiacim deckom, 
tancujúcu babku s varechou, 
huslistu a mačku, čo vyzerá 
ako driečna dievčina. A keď 
sa už budete na ten obraz 
dívať, všimnite si aj meno 
maliara, ktorý ho namaľoval. 
Volá sa VLADIMÍR KOMPÁ-
NEK. Nebol to však on, kto 
turoňa stvoril. Ešte v pred-
kresťanských dobách si ho 
vytvorili naši predkovia, pre-
tože tura považovali za sym-
bol plodivej sily. Predtým, ako 
s ním obišli dedinu, poriadne 
ho vyváľali v hnoji, aby ich 
polia priniesli bohatú úrodu. 
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Radi hráte počítačové 
hry? Viete, čo sú sociálne siete ako 

facebook alebo instagram? Že sa vôbec 
pýtam! Vraj ich poznajú už bábätká. Dá sa 
pri nich dobre zabaviť, spoznať kamarátov 

a dozvedieť sa plno zaujímavých vecí. Každá vec 
má však dve strany. Napríklad ako oheň, ktorý 

je dobrým sluhom, ale zlým pánom. Šírte cez 
svoje mobily a počítače iba dobré a pekné 

správy a urobíte svet krajším.

ETI
KA
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NAPÍSALA
Diana 

Mašlejová

Cyril vytušil, že sa niečo stalo. 
Aj Betka si všimla, že mamička 
pôsobí akosi nervózne.

„Ako len začať?“ pomrvil sa 
ocko v sedačke. „Vo svete sa 
začalo diať čosi veľmi čudné 
a nepochopiteľné. Keď sme na 
vás pred chvíľou čakali na ulici, 
ľudia v panike utekali. Nevede
li sme, čo sa deje, a tak sme sa 
pristavili pri jednej dáme. Pre
zradila nám, že na hraniciach 
všetkých krajín začali rásť vy
soké múry. Nedá sa cez ne pre
letieť, nedajú sa obísť, dokonca 
ani zbúrať. Zdá sa, že je svet 
hore nohami.“

Betka s Cyrilom si vymenili 
veľavýznamné pohľady. Žeby 
mal ten pán z antikvariátu 

pravdu a veverička na obraze 
skutočne predznamenala ka
tastrofu?

Ocko chytil do rúk tablet 
a zapol správy. Na všetkých 
stránkach sa mihali vídeá čier
nych múrov. Rástli všade. Oko
lo Slovenska, na hraniciach 
Číny a Mongolska, medzi Rus
kom a Fínskom. Tieto čierne 
monštrá dokonca vystupovali 
z hladín oceánov a morí.

Odrazu ich prepadla oba
va, či sa ešte niekedy dostanú 
z Londýna domov do bezpe
čia…

Betka a Cyril prešli cez ulicu 
na protiľahlý chodník a po pár 
krokoch sa ocitli v St. James 
parku. Bol celkom iný ako vče
ra. Na ihrisku sa nehrali deti, na 
mostíkoch nefotografovali 
natešení turisti kačky a husi. 
Londýn stíchol. A bol to pokoj, 
ktorý naháňal hrôzu.

Súrodenci zastali pri veľ
kom strome moruše čiernej. 
V dutine stromu sa zrazu mi
hol oslepujúco belavý chvost 
a deti od prekvapenia vypleš
tili oči.

Takže sa mi to nezdalo, 
predsa tu žije, pomyslela si 
Betka.

Bola to biela veverička. 
Mala veľké modré oči a výraz
ný čierny ňufák. Bola väčšia ako 
ostatné. Keď sa zjavila vo svo
jej plnej kráse, jej žiarivo biely 
kožúšok svietil ako lampión.

„Vítam vás, Betka a Cyril,“ 
prehovorila hlbokým hlasom.

Hovoriaca veverička! Také 
niečo by im v škole nikto neu
veril.

„Ďakujeme, pani veverica,“ 
poklonili sa. Tento tvor v nich 
vzbudzoval dôveru a úctu. 
Ntušili však, čo od nich bude 
žiadať.

„V tomto strome žijem už 
dlhých päťstošesťdesiat rokov. 
Jedno však viem. Detská od
vaha, zvedavosť a pravdivosť je 
tou najsilnejšou zbraňou proti 
zlu. A zlo dostalo v posledných 
rokoch celkom inú tvár. Sta
lo sa neviditeľným. Ale teraz 
k veci,“ povedala veverička ne
trpezlivo. „Do Londýna sa vrá
til mocný a desivý muž. Volá sa 
Drumnadrochit. Jedného dňa 
si prezeral komentáre na soci
álnej sieti a smial sa z nenávis
ti, akú ľudia dokázali vytvoriť. 
Tešil sa z každej nahnevanej, 
štipľavej vety. Ľudia sú veru vy
naliezaví. Nedokážu nenávisť 
zhmotniť ani vysloviť, radšej sa 
skrývajú za prezývky a ohová
rajú sa navzájom na internete.

„Ja už viem, ako vašu zlobu 
zužitkovať. Ako ju premeniť 
na čosi, čo vás od seba na
vždy oddelí!“ zajasall Drum

nadrochit a vtedy mu v mysli 
zasvietil hrozivý plán.

Betka s Cyrilom počúvali 
bielu vevericu so zatajeným 
dychom.

„Takže všetky tie obrovské 
neprekonateľné múry sú po
stavené z ľudskej nenávisti na 
internete?“ spýtal sa Cyril, kto
rý sa v počítačoch vyznal. Ve
verica prikývla.

„Stavajú ich škaredé ko
mentáre, výsmešné správy 
a zlostné urážky,“ dodala.

Betka si spomenula na prí
hodu zo školy, keď si jej kama
rátka Vierka obliekla biele šaty 
a spolužiak ju nechtiac oblial 
pomarančovým džúsom. Bola 
by z toho iba nevinná príhoda, 
keby si Vierka večer na inter
nete o sebe neprečítala ško
doradostné poznámky. Cyrilo
vi zase napadlo, ako v správach 
na internete s celou triedou 

ohovárali pani učiteľku. Sám sa 
zahanbil, keď si uvedomil, že zo
pár nepekných viet pridal aj on.

„Ale ako dokáže Drum
nadrochit premeniť zlo na in
ternete na vysoké múry?“ spý
tal sa Cyril. A vtedy veverica 
zosmutnela a pohodila svojím 
huňatým chvostom.

„To nikto nevie. Preto povo
lávam vás, milí priatelia. Musíte 
nám pomôcť. Nemám pre vás 
jedinú radu, jedinú stopu, ale 
spolieham sa na vašu vynalie
zavosť. Moje veveričky vám vo 
všetkom pomôžu.“

Súrodenci si vymeili spý
tavé pohľady. Ešte stále tomu 
nemohli uveriť…

Úryvok sme vybrali z novej knihy 

Diany Mašlejovej Kráľovskí agenti, 

ktorá vyšla vo vydavateľstve Albatros. 

Napísanie rozprávky podporil Fond na 

podporu umenia.

Ilustroval
ďuro

balogh

Kráľovskí 
agenti

Motivačné otázky:
1. Aj vy využívate sociálne siete? Aké a na čo?

2. Viete, čo je to počítačová šikana?  
Ako sa jej môžete brániť?

3. Skúste vysvetliť príslovie:  
Od dobrého slova hlava nezabolí.
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SÚŤAŽ O SLNIEČKARSKÝ BICYKEL

Svište sú celoročne chránené. 
Ak budete ticho kráčať po hor-

ských chodníčkoch, môžno 
na toto vzácne zvieratko 

budete mať šťastie.

Hvizdák je ľudové pomeno
vanie svišťa vrchovského. 
Jeho latinský názov je Mar
mota marmota. Tieto zvie
ratá žili na našom území už 
pred dobou ľadovou. V  Níz
kych Tatrách žije asi 100 alp
ských svišťov. Svišťa vrchov
ského však vedci uznali ako 
samostatný poddruh a  dali 
mu prívlastok tatranský. Ne
žije nikde inde na svete, len 
vo Vysokých Tatrách.
Je to náš najväčší hlodavec. 
Podľa toho, či je vychudnu
tý po zimnom spánku, alebo 
sa vypasený chystá zaľah
núť, môže vážiť od troch 
do ôsmich kíl. Na krátkych 
nohách má pevné pazúry, 

čistia a za chladného počasia 
sa k  sebe túlia, aby im bolo 
teplejšie. Mladé sú vonku po 
celý deň. Stavajú sa na zad
né, vyskakujú do výšky, na
háňajú sa a klbčia, obtierajú 
si ňufáčiky a snažia sa jeden 
druhého zvaliť do trávy.

ktorými si v  tvrdom teréne 
vyhrabáva nory. Je žltosivý 
až hrdzavožltý. Z papule mu 
trčia žltkasté hlodavé zuby.

Sviští deň
Svište žijú nad hornou hrani
cou lesa. Pasú sa na vysoko
horských lúčkach medzi bal
vanmi, kde sa môžu skryť. 
Žijú v  v  kolóniách, ktoré 
tvoria rodičia a  ich potom
kovia. Príbuzní sa navzájom 

Letné a zimné byty
Každá svištia rodina má na 
lúčke niekoľko letných bytov. 
V jednom z nich sa nachádza 
materská komora vystlaná 
trávou, v ktorej svištia mama 
privedie na svet mláďatá. 
V puklinách pod balvanmi si 
svište vyhĺbia aj zopár krat
ších nôr pre prípad náhle
ho nebezpečenstva. Pasú sa 
v ich blízkosti. Zimné brlohy 
si vyhrabávajú až do hĺbky 
troch metrov, kde už zem ne
zamŕza. Sú väčšie ako letné, 
majú dva vchody a  chodby 
dlhé až tridsaťpäť metrov. 
Svište sú čistotné zvieratá. 
Počas zimy odkladajú trus do 
slepých chodbičiek, akýchsi 
svištích záchodíkov.

Zimní spachtoši
Svište prespia v zime až šesť 
mesiacov. Pripravujú sa na to 
už od konca leta. Napchávajú 
sa, aby si vytvorili tukové zá
soby. Na plochých skalách 
sušia steblá trávy, ktorý
mi si vystieľajú komo
ru na spanie. V prvej 
polovici októbra 

odoženú chorých jedincov, 
aby nenakazili zdravé sviš
te. Vyprázdnia sa, zalezú do 
brlohov a vchody upchajú ze
minou a štrkom. Stúlia sa do 
klbka a  vzájomne sa zohrie
vajú. V  jednom brlohu ich 
spí aj desať. Počas zimného 
spánku nejedia, žijú z  tuko
vej rezervy.

Klamú telom
Svište spia pravým zimným 
spánkom, ktorému sa hovo
rí hibernácia. Teplota tela 
im klesá na päť stupňov, za 
minútu sa nadýchnu dva
trikrát. V  lete bije svišťovo 
srdce aj stokrát za minútu, 
počas zimného spánku iba 
päťkrát. Keď som pracovala 
v  zoologickej záhrade, pri
niesli nám raz v zime načisto 
stuhnutého svišťa. Pamä
tám sa, aký to bol pocit, keď 
som zvieratko pohladila. Bol 
ako vypchatý.

Prvého svišťa 
som videla ako školáčka. Vlast-

ne skôr počula, ako videla. Išli sme 
s otcom na tatranskú túru k Hincovmu 
plesu. Odrazu ktosi prenikavo zapískal.

„Zbadal nás hvizdák,“ povedal ticho 
otec. Prikrčili sme sa za skalu 
a vytiahli ďalekohľad. Trvalo 
hodnú chvíľu, kým sa svište

opäť objavili.

Strážca lúčky
Kým sa svište pasú, jeden 
z  dospelákov drží stráž. Na 
vyvýšenom mieste postáva 
na zadných labkách a  kon
troluje okolie, či nezbadá 
orly, líšky alebo ľudí. Keď 
ich zočí, vydá varovný signál 
a všetky svište sa stratia v no
rách. Keď zbadá orla, vydá 
zvuk odlišný od iných varov
ných signálov. Poslušnosť je 
otázkou života a smrti. Platí 
to najmä pre mladé svište.

marta
Šurinová

ilustroval
Jozef
Gľaba

Napíšte 
nám, akým cudzím slovom 

označujeme zimný spánok zvierat. 
Svoju odpoveď pošlite do 20. februára 

na známu adresu: Slniečko, PO. BOX 307, 
810 00 Bratislava alebo e ‑mail: slniecko‑

‑sutaze@litcentrum.sk. Z úspešných súťažiacich 
vyžrebujeme troch, ktorým pošleme tričká 

Slniečka, a všetkých zaradíme 
do koncoročného žrebovania 

o slniečkarský bicykel.
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Február 
je posledný mrazivý mesiac. 

Na horách býva ešte dosť snehu 
a vysilené zvieratá prežívajú ťažké časy. 

Uzimené hladné vtáky už vedia, kde na ne ča-
kajú kŕmidlá plné dobrôt. V tomto nezvyčajnom 
čase zahniezďujú krivonosy. Vtáčatká v hniezde 
nehladujú. Rodičia ich kŕmia šuškovými seme-

nami. A tých je v ihličnatom lese vždy dosť. 
Koncom februára je už príroda v pohybe. 

Aj škovránky v ďalekej Afrike už 
ťahá domov túžba po rodnej 

hrude.

Keď vo februári škovránok spieva, 
bude aj v apríli zima.

Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, 
tak v marci sa bude vyhrievať pri peci.

deti 
v zelenom Fašiangmi nazývame obdobie 

od Troch kráľov do Popolco
vej stredy. Najznámejšie a zá
roveň najveselšie sú posled
né fašiangové dni spojené 
s radovánkami a hodovaním. 
Fašiangové tradície s maškar
nými sprievodmi boli akýmsi 
prechodom medzi Vianocami 
a Veľ konočnými sviatkami.

Rozkvitnutý sneh

Pripravila Marta Šurinová
v spolupráci s Inštitútom
aplikovanej ekológie DAPHNE,
Ilustrovala Hedviga Gutierrez

príro
DA

Veselé fašiangyFebruár, hoc mrazom iskrí, 
cestu k jari dláždi

pranostikY

Vyzvedači
Vo februárových dňoch sa po 
zimnom spánku začína hmyz 
vyhrievať na slnku. Drobné 
bystrušky, drobčíky, pásavky 
či potápniky nájdeme aj na 
ľade či na snehu. Keď sa po 
západe slnka ochladí, ich 
telá znehybnejú. Slnečné 
lúče vytiahnu aj zopár mrav
čích vyzvedačov. Nahrejú sa 
a teplo svojho tela odovzdajú 
mravcom, ktoré ešte uzimené 
driemu v pivnici mraveniska.

Ak sa koncom februára náhle 
oteplí, rozkvitnú na južných 
svahoch Karpát fialové kali
chy šafranu. Z hnedej šupi
natej cibule vyrastie belavá 
tenká stonka, ktorá nesie na 
konci kvet. Niekedy musí 
preraziť až polmetrovú vrstvu 
snehu, aby sa dostala na svet
lo. Cez stonku prerastú tyčin
ky a čnelka s tromi nitkovitý
mi žltooranžovými bliznami. 
Z príbuzného šafranu pravého 
sa zbierajú a sušením sa z nich 
pripravuje vzácne korenie. 
Náš karpatský šafran Heuffe
lov dostal meno po rodákovi 
z Modry Jánovi Heuffelovi. 
Bol to lekár a botanik, člen 
niekoľ kých európskych uče
ných spoločností, a zaslúžil 
sa o poznanie karpatskej kve
teny.

Najrýchlejšia 
a najzdravšia srnčia zver je 

v lesoch, kde žijú aj rysy. Podobne 
ako vlk, aj rys je v lese akousi zdravot-

nou políciou. Loví choré a staršie zvieratá. 
V zime je rys ostrovid vo výhode. Na labách 
mu narastie hustejšia srsť, akési snežnice, 
vďaka ktorým sa v snehu nezabára. Srnám 

sa ratice šmýkajú a tvrdý sneh im zra-
ňuje nôžky. Preto v zime býva rys 

víťazom.

Viete, 
že…

Náučný chodník 
v skalnom meste 
na Považí

Jednou z našich najstarších 
prírodných rezervácií sú Sú
ľovské skaly. Dostaneme sa 
k nim z obce Súľov Hradná. 
Očarí nás skalné mesto s ve
žami, vežičkami, skalnými 
ihlami aj hríbmi. Trinásť met
rov vysoká Gotická brána je 
najznámejší prírodný otvor 
v skale. Náučný chodník sa 
začína aj končí v úzkej Súľov
skej tiesňave. Nie je to ľahký 
prechod. Sú tam železné 
úchyty aj rebríky. Odmenou 
odvážnym turistom však je 
úžasný výhľad. Napríklad aj na 
zrúcaninu hradu Súľov, ktorý 
je najťažšie prístupným hra
dom Považia.
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4. O plači a o tom, čo 
sa skrývalo v diere

číta
nie

„Plač!“ prikázala Princezná. „Tekutiny majú bla
hodarný vplyv na rast rastlín. Sú preň priam ne
vyhnutné.“

No Blöeglöek ležal v prachu pokrčený ako 
handra a nemal chuť ani dýchať. Akoby všetko 
odrazu stratilo zmysel. Myšlienky sa mu toči
li v kruhu: Strom nerastie, čiže vlastne nie je. 
Ak by narástol, divosi by ho zničili. Bloegloek 
by bránil strom a zničil by kopu divochov. Di
vochov sú ale milióny a Blöeglöek len jeden. 
Nakoniec by divosi zničili aj jeho. Nebol by 
ani strom, ani Blöeglöek, len tlupa doráňaných 
divochov na okrovej pustatine. Všetko je zby
točné, tak načo trápiť seba či iných.

„Vzchop sa! Ináč z teba o chvíľu bude fosí
lia. Už teraz tak vyzeráš,“ vtipkovala Princezná.

Blöeglöekovi to neprišlo smiešne. Ani na 
Princeznú nepozrel.

„Čo ti je?“ rýpala doňho Princezná: „Keď 
tak trpíš, rumázgaj! Nariekaj! Rev ako tur, ceď 
a prelievaj slzy, šupito presto!“

Blöegleök sa iba viac schúlil. Ako na pro
test, z oka mu nevytiekla jediná slzička. Prin
cezná nepatrila medzi najtrpezlivejšie osoby 
na svete a, treba priznať, ani medzi najvycho
vanejšie. Zlostne kopla Blöeglöeka do chrbta. 
Lenže tým ani nehlo. To Princeznú vytočilo 
ešte viac:

„Ako si dovoľuješ neposlúchať ma? Som 
Princezná a ty si môj otrok. Ja mám predstavu 
a ty ju máš uskutočniť!“

Princezná hýrila skvelými nápadmi. Zabudla 
na zlosť a začala nadšene vysvetľovať, ako 
Blöeglöek vykope okolo stromu zavlažovacie 
kanály, naplače do nich prúdy sĺz, vďaka kto
rým strom porastie a obsype sa ovocím alebo 
nejakými inými plodmi (v tom Princezná za
tiaľ úplne jasno nemala), ktorých semienka sa 
rozletia po okolí, vzklíčia a onedlho bude na
miesto osamelého stromu stáť park a potom 
les, púšť sa zazelená a Princezná dá vydláždiť 
brehy a osadiť lavičky a stánky so zmrzlinou! 
Všetko bude také úžasné, že škaredé kotko
davce sa premenia na elegantné pávy, koneč
ne sadne noc a vtedy Princezná vystúpi na vr
chol stromu, sníme z neba najjasnejšiu hviezdu 
a…

„Ale ty ma vôbec nepočúvaš,“ rozčúlila sa 
Princezná. „Mám ťa dať do väzenia? Ja ťa ne
potrebujem! Nahradím ťa hoci aj tými tučnými 
nelietavcami, čo sa motajú všade navôkol!“

Blöeglöek nepovedal nič a urazená Prin
cezná sa vybrala obzrieť si vtáky zblízka. Vy
zerali ako sivohnedé gule kníšúce sa na tenuč
kých nožičkách. Popásali sa na okrovom pra
chu a pôsobili spokojne.

Princezná sa zamračila. Tie stvory nemajú 
žiadne ruky na uchopenie pracovného nástro
ja. Aj krídla majú smiešne malé. Môžu akurát 
tak hrabať a ďobať. To by trvalo večnosť. Prin
cezná si vzdychla:
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UME 
NIE

Pozvánka do galérie  

či galéry?

Jedným z divov Slovenska, o kto
rom písal v Slniečku i vo svojej knihe 
spisovateľ Ondrej Sliacky, je DANU
BIANA Meulensteen Art Museum. Je 
to krásna galéria v Bratislave – Čuňo
ve, ktorá pripomína dlhú štíhlu loď – 
galéru, ktorou starí Rimania prevážali 
po Dunaji tovar.

To čo sa skrýva v DANUBIANE je 
nad zlato – obrazy svetoznámych ma
liarov, ktoré chodia obdivať milovníci 
umenia. V januári k nim pribudli aj ob
rázky dvoch slovenských „svetových“ 
ilustrátorov detských kníh i nášho Sl
niečka – Martiny Matlovičovej a Vla
dimíra Krála.

Na ich skvelú výstavu, ktorú môžete 
v DANUBIANE obdivovať až do konca 
apríla, vás srdečne pozýva zakladateľ 
múzea Gerard H. Meulensteen a jeho 
riaditeľ Vincent Polakovič.

Ilustrácia Vladimíra Kráľa z  novej knihy 

Daniela Heviera Vtáčia legenda, ktorý vyšla 

vo vydavateľstve TRIO Publishing.

„No dobre, kotkodavce. Oznamujem vám, 
že sa na vás usmialo šťastie a boli ste vybra
né do pracovnej skupiny, ktorá má na starosti 
stavbu najimpozantnejšieho zavlažovacieho 
systému vo vesmíre!“

Vtáky sa rozkotkodákali, celý kŕdeľ sa roz
vlnil. A zrazu zmizli akoby jeden. Princezná sa 
neisto zasmiala. Ostré slnko jej klame zrak, 
obrovská operená guľa sa predsa nemohla 
len tak prepadnúť pod zem! Keď sa však stra
til celý kŕdeľ, Princezná videla, že prašná zem 
bola plná dier. Opatrne do jednej z nich strčila 
ruku, ale nenahmatala ani jediného zbeha, ba 
ani steny dutiny.

„Nemyslite si, že sa vám podarí zdrhnúť 
a skryť sa!“ skríkla Princezná a vhupla do diery.

Dopadla na rovné nohy do vlhkej 
a priestrannej podzemnej sály.

„To sa dalo čakať,“ odfrkla si Princezná. „Taj
ná utečenecká jaskyňa.“

Böoeglöek otvoril oči. Ani si neuvedomil, 
že si to nevyžadovalo žiadnu námahu. Vôbec 
sa k tomu nemusel nútiť. Aj sa posadil sám od 
seba, úplne prirodzene. Blöeglöek zmätene 
požmurkával. Slnko pálilo ako bláznivé, žiad
na zmena. Všade horúčava a prach. Okra, okra, 
okra. Ale čosi bolo predsa len inak. Na pustati
ne vládlo ticho. Kotkodákajúce operence boli 
preč. A preč bola aj Princezná so svojim več
ným komandovaním a velikášskymi plánmi.

Jasné, to sa dalo čakať. Princeznú strom 
omrzel, prišiel jej na um nový rozmar. Blöeglöe
ka to napodiv trošku zamrzelo. Zas bude sám. 
Ale zaťal päste a vyhlásil:

„Konečne si zmizla, Princezná! Nevieš si 
predstaviť, ako sa teším. Hurá! Hurá!“

Blöeglöek pozrel na strom. Suchý. Zakrpa
tený. Jeho jediný spoločník. Jediný priateľ. 
Blöeglöekovi odrazu tak prišlo všetko ľúto, že 
sa rozplakal. Plakal a plakal a plakal, no jeho 

slzy pretekali cez vyprahnutú zem kamsi do 
neznáma. Pôda ostávala suchá, korene stromu 
vysmädnuté. To Blöeglöeka rozľútostilo ešte 
viac. Aj keby si oči vyplakal, sĺz nebude nikdy 
dosť. A okrem toho, slzy sú slané. Strom potre
buje sladkú vodu, ale ako ju zohnať, keď na sve
te ostali len slané slzy a kyslé dažde. Platinové 
slnko sa vyškieralo z oblohy.

Blöeglöek sa zdvihol a začal kopať studňu.

Princezná rezko pochodovala jaskyňou. 
Bola rozhodnutá dovliecť guľaté operence 
späť na pustatinu. Vtáky vyhĺbia zavlažovacie 
kanály a Bloegloek ich bude plniť slzami, as
poň toľ ko snáď pre svoj strom bude schop
ný spraviť. Princezná bola nasrdená. Všetci ju 
opustili! Čo má všetko robiť sama?! Zem bola 
hladká a šmykľavá, Princezná sa ledva držala 
na nohách. Až kým… fiúúú… už sa na nohách 
nedržala. Práve naopak, letela po zadku ako 
strela.

Jaskyňa bola ľadová!
Princezná s fukotom pristála uprostred za

mrznutého jazera, na ktorom sa korčuľovali 
čudné zošúverené bytosti, zababušené do dl
hých šálov.

„Už si našla?“ vyzvedali.
Princezná po ľudkoch namosúrene fľochla:
„Nenašla. Ako viete, že čosi hľadám?“
„My vieme všetko,“ vychvaľovali sa tí čudá

ci. „Aj to, že hľadáš zle. Len sa na nič nevypytuj 
a poriadne sa pozri dovnútra.“
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Jabĺčko sa spomína už v naj
starších dejinách. Čím Eva 
ponúkla v raji Adama? Bros
kyňou, hruškou, slivkou alebo 
nebodaj melónom? Jabĺč
kom, pravdaže! Čím podľa 
starogréckej báje vyzname
nal trójsky kráľ Paris najpô
vabnejšiu ženu na bájnom 
Olympe? Figou iste nie. Ani 
citrónom. Paris podal Afro
dite zlaté jabĺčko s nápisom 
„Tej najkrajšej“.

Legendárny lukostrelec 
Viliam Tell rozpoltil šípom 
jablko na hlave svojho syna. 
Jablko, ktoré padlo slávne
mu fyzikovi Isaacovi Newto
novi na hlavu, mu pomohlo 
odhaliť zákony zemskej prí

ťažlivosti. Čo myslíte, čo je 
v znaku najväčšieho mesta 
Spojených štátov amerických 
New Yorku? Jablko! Tak by 
sme o jabĺčku mohli pokračo
vať ešte dlho. Skončili by sme 
možno pri medzinárodnej sú
ťažnej výstave knižných ilu
strácií pre deti Bienále ilustrá
cií Bratislava – BIB, na ktorej 
víťazom udeľujú zlaté jablká.

Viťúz je to jabĺčko! Krásne 
vyfarbené, umne vymodelo
vané, bacuľaté. Či nie je na 
svete lákavejšie ovocie? Iste
že sa nájde. A predsa práve 
jablko azda najväčšmi pod
necuje našu fantáziu. Možno 
tým, že priam zosobňuje svie
žosť a mladosť.

Jablko sa však môže po
chváliť ešte niečím výnimoč
ným – je pravdepodobne naj

starším ovocím na zemeguli, 
ktoré ľudia začali pestovať. 
Jeho stopy vedú do dejín naj
starších národov. Na našom 
území jablone cielene vysá
dzame už asi päťsto rokov.

Jablká vynikajú mnohými 
skvelými vlastnosťami. Zhro
mažďujú napríklad zásobu 
vitamínov a minerálnych lá
tok – prinajmenšom dvadsať 
druhov. A na rozdiel od iných 
druhov ovocia a zeleniny v ta
kom zložení, aké najlepšie vy
hovuje ľudskému organizmu. 
Niektorí odborníci považujú 
jablká za najzdravšie ovocie 
na svete. Odporúčajú ich de
ťom i starcom, zdravým i cho
rým.

Zaobídeme 
sa bez chleba? Určite 

nie! Ale ani bez zemiakov, 
ryže, kukurice alebo syra. 

V našom seriáli sa porozpráva-
me o ich pozoruhodnej histórii 
i o tom, ako nás sprevádza-

jú dejinami.

pripravil
Ladislav
Švihran

Slová podobné nášmu slovu jablko, ruskému jábloko a praslovanskému ablko nájdeme aj v ďalších 
jazykoch. Jazykovedci tvrdia, že litovské slovo obelis, nemecké Apfel, anglické apple a napríklad aj 
staré írske slovo aball patria do jednej jazykovej rodiny. Je to starodávne „pra pra“ európske slovo, 
ktorým pôvodní obyvatelia nášho kontinentu označovali jabloňový strom a jeho plody.

je záhadné slovíčko, ktoré pripomína zamotané klbko. Je to však veda, ktorá hľadá význam
a minulosť slov, ktoré dnes bežne používame.

Svetovládne 
jabĺčko

Ilustroval David Soboň

Kedysi boli na Slovensku populárnejšie 
slivky a hrušky. Dnes suverénne vedú jablká. 
Sú najrozšírenejším ovocím aj v susedných 
štátoch. Napríklad v Maďarsku až tak, že na 
jedného obyvateľa ich ročne pripadá až sto ki
logramov. Najviac na svete.

Jablká odolávajú aj konkurencii ovocia 
v tropických krajinách. Výborne uhášajú smäd.

Po tomto všetkom je už každému nad slnko 
jasnejšie, že jablko je kráľom ovocia.

Skús vysvetliť, čo znamenajú tieto príslovia
Jablko nepadá ďaleko od stromu.

I zdravé jablko sa pri zhnitom pokazí.

Jabĺčko môže byť

Miss jabloň
Ak vaši rodičia alebo starí rodičia

majú v záhrade jablone, napíšte nám,
aké druhy (sorty) pestujú. Ktorá z nich 

patrí k tvojim najobľúbenejším?
Z vašich odpovedí urobíme rebríček

jabloní, ktoré rodia najchutnejšie jabĺčka.
Trom vyžrebovaným milovníkom
jabĺk pošleme tričko s emblémom

Slniečka.
Úloha
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Ilustrovala 

Mária Nerádová

Kristína Kubáňová

galé
ria

Galéria slniečkahra
hľadaj a nájdi!

Vyzývajú vás tvorcovia novej knihy o Bratislave – vydavateľstvo MINI publishing a ilustrátorka Mária 
Nerádová. A koho v nej máte hľadať? No predsa známe postavy a postavičky, bez ktorých by Bratislava 
nebola Bratislavou. Napíšte nám, ktoré z uvedených postavičiek sa nachádzajú na obrázku: Hlúpy Jano, 

Napoleon, Jožko Mrkvička, Mária Terézia, Gevenducha alebo Jánošík. (Pomôcka: sú len tri)
Z tých, ktorí nám pošlú správne odpovede do redakcie Slniečka, vyžrebujeme troch šťastlivcov, ktorým 

vydavateľstvo pošle novú slovensko anglickú obrázkovú knihu Bratislava.
Ak by ste v našom žrebovaní neboli úspešní, knižku si môžete objednať na www.bratislavabook.sk, 

a ako bonus si môžete stiahnuť maľovanky z knižky.

Ilustrácie 
Petra Kľúčika nájdete 
aj v týchto knihách:

Alexej Nikolajevič Tolstoj: Zlatý kľúčik
Astrid Lindgrenová: Pippi Dlhá Pančucha

Dušan Dušek: Pištáčik
Mária Ďuríčková: O Jankovi Polienkovi

Daniel Hevier: Rozprávková torta
Viera Brunovská: 

Medzi nami zvieratami

1918

Peter kľúčik
*1953

Ilustrátor Peter Kľúčik má 
neobyčajné meno. Kľúčikom, 
ktorý občas pripomína pero 
alebo štetec, odomyká príbehy 
a rozprávky. Premieňa ich na 
zázračné krajiny, ktoré občas 
vyzerajú ako džungľa plná ne
zvyčajných rastlín a kvetov. Tam 
na vás vyskočí lev s hrivou z pe
ria, tam zebra s pštrosím krkom 
alebo zubatá jašterica.  Najprv 
sa ich možno zľaknete, ale keď 
sa im lepšie prizriete, musíte sa 
zasmiať, lebo v každom z nich 
je skrytý nejaký fígeľ alebo žart, 
ktorý vás rozveselí.

Peter Kľúčik má podobné 
meno ako svätý Peter od ne
beskej brány.  Aj on strážil jednu 
takú bránu   bránu do detských 
knižiek, kam pustil len samé 
dobré a pekné veci.       

Nešetril ani na farbách – teta 
Ida z TOTO je galérie poveda
la, že jej pripomínajú cukríky 
alebo veselé  farbičky z cirkuso
vých plagátov.     

Okrem toho, že majster 
Kľúčik ilustroval viac než 
dvadsať knižiek pre deti, neza
búdal ani na časopis Slniečko. 
Kreslil krásne obrázky k 
príbehom Antona Hykischa 
Kamarát Čipko a k ďalším 

J. R. R. Tolkien: Hobit 1990

V našej malej galérii sa stretávame s ilustráciami najvýznamnejších maliarov, ktorí svojimi obrázkami

dlhé desaťročia skrášľovali Slniečko a knihy pre deti.

rozprávkam. Za svoju tvorbu 
získal Cenu Ľudovíta Fullu, 
zápis na Čestnú listinu IBBY, 
Cenu na medzinárodnom 
Bienále ilustrácií v španiel
skej Barcelone a veľa ďalších 
ocenení.
Ľubica Kepštová
Zdroj: Toto! je galéria
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HRA
Výsledky súťaží
Slniečko č. 3
Div Slovenska
Z úspešných prekladateľov, ktorí nám 

správne preložili českú vetu do slo-

venčiny, sme vyžrebovali troch, ktorí 

od nás získajú tričko Slniečka. Sú to: 

Hanka Kupcová z Dolnej Trnávky, Lukáš 

Hlavatovič z Dechtíc a Matej Kulich 

z Prievidze.

Slniečko o peknej knižke
V doplňovačke Slniečka ste si vylúštili 

meno českej ilustrátorky Alžběty Ská-

lovej. Krásna knižka Jiřího Dvořáka s jej 

ilustráciami poteší troch vyžrebovaných 

lúštiteľov: Davida Gaža z Horoviec, Ellu 

Hanu Kravcovú z Košíc a Jakuba Straku 

z Unína.

Dobrodružstvo v Pártyslave
Medzi tromi kopcami a tromi dolinami 

sa nachádzala dedinka nazývaná Čučo-

riedkovo. Žili v nej všelijaké zvieratká 

a medzi nimi aj dvaja najlepší kamaráti 

medveď Igi a zajac Hopkáč.

Jedného dňa, keď pršalo už od samé-

ho rána, mali Hopkáč s Igim veľmi zlú 

náladu.

„V tej našej dedine je hrozná nuda, 

nič sa tu poriadne nedá robiť!“ sťažovali 

sa kamaráti.

„Čo keby sme sa vybrali do hlavného 

mesta – Pártyslavy! Že vraj sú tam každý 

večer párty s celebritami a hneď si tam 

nájdeš nových kamarátov!“

Hopkáč a Igi si teda pobalili kufre, 

precestovali celú noc a ráno vystúpili 

v Pártyslave.

„To je úžasné! Aké obrovské budovy!“ 

povedal Hopkáč.

„Aha, a tam na kopci je Pártyslavský 

hrad! Poďme si ho pozrieť!“ navrhol Igi.

Išli dlhokánskou ulicou a všade niečo 

obdivovali. A tak nečudo, že sa stratili. 

Zastavili okoloidúcu mačku, ktorá už na 

prvý pohľad vyzerala dôležito.

„Neviete, prosím, kde sme?“ opýtal 

sa Hopkáč.

„A vy ste odkiaľ prišli? Z nejakej dedi-

ny na konci sveta? Ha, ha, ha,“ vysmiala 

sa im mačka.

Obaja kamaráti zostali zaskočení. 

V ich dedinke sa k nim tak pohŕdavo 

nesprávali.

A tak radšej kráčali ďalej, až prišli ku 

koľajniciam. Tam stálo čosi, čo vyzeralo 

ako vlak. Ale nebol to vlak.

„Čo by to tak mohlo byť?“ čudovali sa 

kamaráti.

„Veď je to električka! Čo ste ju ešte 

nikdy nevideli?“ povedal im nervózne 

akýsi cudzí pes.

„Aha, ďakujeme,“ zahanbili sa Igi 

s Hopkáčom. Obaja do električky nastú-

pili a vôbec nerozmýšľali, kam ide. Až 

neskôr si uvedomili, že sa opäť stratili.

„Čo budeme robiť? Mne sa veľmi cnie 

za domovom,“ povedal Igi.

„Aj mne,“ povedal Hopkáč. „Čo keby 

sme sa vrátili domov?“

Obaja nadšene súhlasili. Boli šťastní, 

keď sa konečne domotali na stanicu 

a nastúpili do vlaku. Keď z neho ráno 

vystúpili v Čučoriedkove, všetci sa čudo-

vali, že sú tak skoro doma.

„Veľmi ste nám všetci chýbali,“ pove-

dali Igi s Hopkáčom a všetkých svojich 

kamarátov a rodinu vyobjímali.

Liliana Čurlíková, Giraltovce

Práca z celoslovenskej súťaže Škultétyho rečňovan-

ky (v skrátenej úprave).

Pekný obrázok nám nakreslila 
Hana Halamová zo Spojenej školy 
sv. Vincenta de Paul.
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Slniečko o peknej knižke
O škriatkoch, milí slniečkari, ste už počuli. O tých rozprávkových. Ale 
počuli ste o škriatkoch, ktorí žijú v tlačiarňach? Ak nie, prečítajte si 
najnovšiu knihu vašej obľúbenej spisovateľky Gabriely Futovej HUPS, 
RUPS A ŠUPS. Napísala ju spolu s Katarínou Škorupovou. Dozviete sa 
v nej, že tlačiarenskí škriatkovia nie sú nijakým výmyslom. Naozaj 
žijú. A čo robia? Neplechu. Jeden z hotového príbehu vyjedá písmenká 
ako hrozienka z koláča, druhý ich dáva naspäť, tretí zas komolí, čo 
môže. Keď taká kniha vyjde, autor si zo zúfalstva trhá vlasy, hoci 
nejeden čitateľ sa nad vyčíňaním škriatkov schuti zasmeje. Problém 
je, že tí škriatkovia sú neviditeľní. Aj keď existuje dievčatko, ktoré ich 
nielen vidí, ale sa dokonca s nimi spriatelí. Tí potom spolu vystrájajú. 
Keď vylúštite doplňovačku, dozviete sa názov vydavateľstva, 
ktoré túto veselú knihu vydalo. Ak nám jej názov napíšete do
20. februára 2019 na mailovú adresu slniecko ‑sutaze@litcentrum.sk,
možno budete jedným z troch šťastlivcov, ktorí ju budú mať medzi 
svojimi obľúbenými knižkami. Len pozor! Nech vám z nej tlačiarenskí 
škriatkovia polovicu neukradnú.
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Skôr ako začneš čítať, máme pre teba úlohu. Neboj, nič ťažké. 

Len prilož nos k stránkam tejto knižky, zatvor oči a privoňaj 

k nim. Nádych… 

Vôňa farieb sa mieša s vôňou čerstvého papiera a to všetko 

vonia úžasnou novotou.

Cítiš to?

Hups, Rups a Sups_vnutro.indd   3 25.09.18   14:51
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DOPLŇOvačka
1 Ovocná záhrada 2 Pevný povraz
3 Vodné plavidlo 4 Nočný vták
5 Súrodenec 6 Les 7 Naše veľhory


