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Poniže slobodného kráľovského mesta Brezna sa 
nachádza obec Horná Lehota. Dávno predtým, ako 
sa na jej mieste usadili pastieri a uhliari, žili tam 
tvorovia ohromného vzrastu. Keď Horehronie začali 
osídľovať ľudia, obri ich mohli vyhnať. Ale neurobili 
to. Nechali ich na pokoji. Chcú orať zem, nech si orú! 
A aby sa ich ľudia neľakali, utiahli sa na blízky kopec. 
Tam, ako sa to pri návšteve Hornej Lehoty dozvedela 
slávna česká spisovateľka Božena Němcová, postavili 

si z ohromných zrubov hrádok. Potom si už 
len dávali pozor, aby nejakého človiečika 
nezašliapli do zeme.

Tak žili vedľa seba obri i ľudia, v pokoji, 
bez hádok. Ľudia zveľaďovali kraj, ktorý si 
zamilovali, obri ho chránili pred lúpežnými 
hordami. 

Raz sa to však všetko zmenilo. Stalo sa 
to potom, čo jedno z obrích detí vykĺzlo 
z hrádku a vybralo sa do osady medzi ľudí. 
Nikdy predtým ľudských tvorov nevidelo, 
a len čo zazrelo jedného z nich orať roľu, 
nadšene zavýskalo, zatlieskalo rukami. 
Ba hneď sa sklonilo k malému človiečiku 
a spolu s koníkom si ho v zásterke odnieslo 
na hrádok. Že sa niečo stalo, dozvedeli sa 
obri až vtedy, keď sa ľudia z osady zbehli 
pod kopec a začali volať-nariekať: 

„Vráťte nám, čo ste nám vzali!“ 
„My že sme vám niečo vzali?“ čudovali 

sa obri z hrádku.
„Hej... vzali!“ 
Vtedy sa dieťa priznalo, čo si spod kopca 

odnieslo.
Namrzeli sa obri na decko. Hneď a zaraz 

muselo odniesť človiečika tam, odkiaľ ho 
vzalo. Ba obri sa ľuďom aj úctivo poklonili, 
že ľutujú, čo sa stalo.

„Veď viete, aké sú deti.“ 
Ľudia prikývli, že veď hej, že vedia. 

Napriek tomu ich premkol strach. Dnes sa 
to ešte skončilo dobre, hovorili si podaktorí, 
ale čo bude zajtra? 

„Už vás tu nechceme,“ začali odrazu 
vykrikovať.

 „Prečo?“ nechápali obri. 
 „Pretože ste iní ako my... aj ináč 

vyzeráte, aj inak hovoríte. Kto vám má 
rozumieť?“ 

„Dosiaľ ste nám rozumeli,“ posmutneli 
zmätení obri.

„Dosiaľ, dosiaľ,“ odsekol jeden krikľúň. 
„Teraz už nerozumieme,“ pridalo sa k nemu 
pár takých ako on. „Radšej sa berte preč!“ 

„Ale veď my sme tu doma,“ žalostili 
obri. „Tu sme sa narodili, tu žili a žijú naši 
predkovia.“

„Že predkovia,“ uškľabil sa krikľúň. 
„Ukážte nám aspoň jedného!“

„Aha,“ ukázali obri na vysokánske jedle 
okolo hrádku, „tu sú.“ A nežne ich objali.

Osadníci od prekvapenia zabudli 
zatvoriť ústa, no keď sa spamätali, kričali 
ďalej:

„Buď odídete, alebo váš hrádok 
vypálime.“ 

„Dobre,“ sklonili obri hlavy, „pôjdeme.“
A naozaj. Na druhý deň z hrádku 

vychádzal zástup obrov a obrýň. Na chrbte 
mali batôžky, za ruky si viedli svoje deti. 

Našli sa ľudia, čo si potajme utreli 
zaslzené oči. 

„Kam pôjdu, chudáci,“ zavzdychali.
Vtom akoby sa z končiarov Ďumbiera 

odtrhla lavína hustej hmly. Zástup 
rozpačito zastal. Keď o chvíľu zadul 
od Hrona víchor, osadníci nechceli veriť 
vlastným očiam. Tam, kde pred chvíľou 
stáli obri, knísali sa v objatí majestátne 
jedle. 

Napísal ONDREJ SLIACKY
Ilustrovala KRISTÍNA ŠIMKOVÁ

Povesť  
o hornolehotských  
obroch
Vo februári uplynulo 200 rokov od narodenia 
českej spisovateľky a zberateľky českých 
a slovenských ľudových rozprávok Boženy 
Němcovej. V roku 1855 navštívila v Hornej Lehote 
národného buditeľa, evanjelického kňaza a 
básnika Sama Chalupku. 
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 Napísal JÁN ULIČIANSKY  Ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ 

Pod písmenkami abecedy sa 
skrývajú tajomstvá divadla.

Nabudúce si vysvetlíme 
divadelné slovíčka, ktoré sa 
začínajú na ďalšie písmenká 
v abecede. 

Napísala BARBORA ZAMIŠKOVÁ

delo → vedeli ste, že aj v divadle majú delá? 
Nestrieľajú však, ale svietia. Sú to veľmi 
silné reflektory, aby ste dobre videli, čo sa 
na javisku deje.

dirigent, dirigentka → umelec, ktorý vedie 
orchester a spevákov, aby ste počuli len 
krásnu hudbu. Žiadny falošný tón.

divadelná hra → text, ktorý napísal autor 
pre divadlo. Divadelnú hru si vyberie režisér 
a naskúša s hercami, aby ste vy mohli prísť 
na predstavenie.

divadelný prach → tak hovoríme jedinečnej 
atmosfére divadla, v ktorej sa spája vôňa 
divadla, sedadiel, tajomné čaro javiska, 
osvetlenia, šuchot opony či úsmev tety 
uvádzačky. 

drevo → toto slovo určite poznáte, hovorí sa 
tak niekomu, kto je nešikovný. Tak volajú 
aj herca, tanečníka alebo speváka, ktorý 
nezvláda svoju postavu.

balerína → tanečnica v balete. Týmto slovom 

sa pomenúva aj suknička baletiek. 

balet → pohybové divadlo, kde sa spája hudba, 

tanec, kostýmy. V balete tancujú baletky 

v krásnych sukničkách, ale aj chlapci.  

Veď kto by hral princov!

brept → pochybenie vo výslovnosti textu na 

javisku, keď sa umelec napríklad zakoktá či 

niečo zle vysloví, napríklad nepovie slovo 

panna, ale panda.

búračka → znamená, že po predstavení sa 

musí scéna rozložiť a odložiť do skladov, 

aby sa mohla postaviť nová. 

činoherné divadlo → je hovoreným divadlom, v ktorom hrajú herci a herečky.

Drevo patrí k divadlu už od dávnych čias.  
Prvé divadelné budovy boli postavené 
z dreva, preto sa neraz stávalo, že vyhoreli. 
Aj staré bábky – marionety – boli vyrezávané 
z dreva a podľa toho sa im hovorilo, že sú to 
drevení herci.

A určite ste už počuli aj výraz „dosky, 
ktoré znamenajú svet“. Tak sa vzletne 
hovorí javiskovej podlahe – pódiu, ktoré sa 
do dnešných čias tiež vyrába z drevených 
dosiek. A pre hercov, ktorí na javisku prežijú 
svoj život, naozaj znamenajú celý svet.

No a potom je ešte výraz DREVO, ktorý 
až taký vzletný nie je. Skôr naopak, je hanlivý. 
Hovorí sa tak hercovi, ktorý neovláda svoje 
herecké remeslo dokonale a na drevených 
doskách pôsobí strnulo, nemotorne, 
jednoducho – ako drevo! 

Môže sa to stať mladým hercom, ktorí sú 
na veľkom javisku po prvý raz a nedokážu sa 

zbaviť trémy. Teda strachu, že niečo pokazia, 
zabudnú text alebo sa potknú, keď vyjdú 
na scénu. To by sa diváci nasmiali! Preto  
sú herci celí zdrevenení...

„Nestoj tam ako DREVO!“ môže sa ozvať 
z tmy divadelnej sály počas skúšky novej 
hry. To zakričí režisér, keď vidí, že herec stojí 
na javisku ako tĺk.

„Čo si z DREVA?“ zakričí na baletku 
choreograf, keď sa mu zdá, že nedvíha nohy 
tak vysoko, ako by mala, že piruety nie 
sú dokonale dotočené alebo že baletka sa 
nepohybuje v rytme hudby.

„To je ale DREVO!“ šepkajú si herečky 
v zákulisí o novej mladej kolegyni, ktorá  
im prebrala úlohu, o ktorej snívali ony.

Nuž, divadlo je už raz také! Rozžiari nám 
oči, zahreje dušu, ale herec v ňom niekedy 
môže aj pohorieť. Najmä ak je tvrdý ako 
DREVO!
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Napísal JÁN PÚČEK
Ilustroval JURAJ MARTIŠKA



Príbeh šachového automatu
Na pobavenie panovníčky Márie Terézie zostrojil 
Kempelen šachový automat v podobe Turka sediaceho 
za stolom. Tento automat vyvolal svetovú senzáciu. 
Porazil takmer každého súpera. Prehrali s ním 
Napoleon, ruská cárovná Katarína II. a, pravdaže, 
aj samotná Mária Terézia. Dostal sa až do ďalekej 
Ameriky, kde však nešťastne zhorel pri požiari. 

Vynález parnej turbíny
Pre väčšinu z vás je para len to, čo fučí spod pokrievky 
hrnca, v ktorom sa varí polievka. Je to však aj obrovská 
sila, ktorá je schopná poháňať vlaky a stroje. Kempelen 
robil s parou pokusy, a tak prišiel na to, že voda v tur-
bíne sa dá nahradiť parou. Jeho prvý pokus sa skončil 
výbuchom, ale to ho neodradilo. Neskôr získal v Lon-
dýne patent na prvú parnú turbínu na svete. 

Mal oči pre nevidiacich 
Kempelen myslel pri svojich vynálezoch aj na zdravot-
ne postihnutých. Slávnu nevidiacu viedenskú spe-
váčku, klaviristku a skladateľku Mariu Theresiu von 
Paradis naučil čítať a písať pomocou písmen vystrihnu-
tých z papiera. Neskôr písmená dierkoval špendlíkom 
do papiera. Vyrobil pre ňu aj tlačiarenský lis, ktorý bol 
prvým prístrojom na písanie pre nevidiacich.

Speváčka predviedla tento Kempelenov vynález 
na svojom koncertnom turné v Paríži a ten tak nadchol 
jedného francúzskeho ľudomila, že založil prvú školu 
pre nevidiacich na svete. Jej najslávnejším žiakom  
bol Louis Braille, vynálezca špeciálneho písma  
pre nevidiacich. 

Bratislavský  
Leonardo

 Napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ   Ilustroval FILIP BANDURČIN 
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Prešporok → historický názov Bratislavy

Leonardo da Vinci → svetoznámy taliansky 

maliar a vynálezca

parná turbína → stroj, ktorý mení energiu 

pary na pohyb

Jan Wolfgang Kempelen bol najmladším zo siedmich detí. 
Narodil sa v Prešporku v roku 1734. Odmalička bol nadaný 
a vynaliezavý.  Naučil sa sedem cudzích jazykov, a keďže si 
ani v dospelosti neprestal vymýšľať divotvorné vynálezy, 
prezývali ho čarodejníkom. Bol riaditeľom soľných baní 

cisárovnej Márie Terézie, ale to mu nestačilo. Jedného 
dňa sa rozhodol, že poženie vodu z Dunaja hore kopcom 

na Bratislavský hrad. Vymyslel špeciálne čerpadlo a zázrak 
vodovodu bol na svete. A to ešte nebolo všetko!

Jána Kempelena pr
e 

jeho všestranné n
adanie 

a priekopnícke vyn
álezy 

nazývajú  Bratisla
vským 

Leonardom da Vin
ci. Žil 

v dobe rozkvetu ľu
dského 

poznania a slobod
y, ktorú 

nazývame osviete
nstvom. 

V Bratislave na Du
najskej 

ulici č. 20 dodnes s
tojí dom, 

kde Kempelen žil a
 pracoval. 

Ako sa volá povesť Márie 
Ďuríčkovej, v ktorej píše 

o Kempelenovom šachovom stroji? 
Svoje odpovede nám pošlite  

do 20. marca na adresu  
Slniečko, LIC, Nám SNP 12,  

812 24 Bratislava alebo na e-mail:  
slniecko-sutaze@litcentrum.sk. 
Trom vyžrebovaným autorom 
správnych odpovedí pošleme 
knižky a všetkých ostatných 
zaradíme do koncoročného

žrebovania o slniečkarský bicykel.. 
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Niektorý rok je v marci ešte zima, akoby sa nechcela vzdať vlády,  
ale v prírode cítiť, že prichádza jar. Sťahovavé vtáky sa húfne vracajú 
domov. Peľ v rozkvitnutých jahňadách liesok, jelší a vŕb láka čmeliaky, 
muchy aj včely. Motýle babôčky sa vyhrievajú na slnku alebo pijú šťavu 
z poranených stromov. Chystajú sa naklásť vajíčka. Kvitne modrica, 
pečeňovník, podbeľ i prvosienky. 

Muriena, Hejhana,  
Kyselica či Morena

Hej, Anička richtárova,
máš ty očká ako sova…

Ak v marci kukučka kuká  

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala ŽANETA ARADSKÁ 

O príchode jari nás niekedy presvedčí viac svetlo ako 
teplo. Koncom marca je už deň takmer o dve hodiny 
dlhší ako vo februári. V piatok 20. marca je prvý jarný 
deň. Podľa starodávnej tradície sa končí vláda Moreny, 
aby uvoľnila miesto Vesne, bohyni jari. 

Marec ešte chytí za palec
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Voda, voda, voda
Ľudia sa oddávna usádzali v blízkosti vody,  
pri riekach alebo pri prameňoch. Pozostatky najstaršej 
studne u nás našli pri Gánovciach. Vyhĺbili ju už 
v dobe bronzovej, pred vyše tromi tisícmi rokov. Osem 
metrov hlboká studňa bola znútra obložená drevenými 
trámami. Našli sa v nej pozostatky kostier, bronzové 
ozdoby a predmety zo železa, ktoré bolo v dobe 
bronzovej vzácnejšie než zlato. 

Marec je brezen
Naši predkovia si brezu veľmi vážili. Vedeli, že kôra, 
listy aj miazga sú liečivé. V časoch veľkej núdze ľudia 
žuli brezovú kôru. Akoby vedeli, že má veľa cukru, 
oleja a vitamínu C. Z brezového dreva sa zložitými 
chemickými procesmi vyrába brezový cukor – xylitol. 

Vyberte sa do Senného
Za pekného jarného počasia sa vyplatí ísť na vychádzku 
do chráneného vtáčieho územia Senné rybníky 
a Medzibodrožie. Trasa vedie po spevnenej poľnej 
ceste – náučným chodníkom z obce Senné k veži 
na Sirmajkách. Z pozorovacej veže je pekný výhľad 
na rybník a okolité lúky. Za dobrého počasia z nej 
možno sledovať množstvo vtákov, ktoré týmto územím 
prelietajú alebo tu aj hniezdia. Napríklad vzácne 
lyžičiare, volavky biele aj purpurové, mnohé druhy  
husí, potápok a kačíc, lysky čierne, čajky  
aj kane močiarne.

Tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke. Sovy vidia desaťkrát lepšie ako 
ľudia. Sú však ďalekozraké, na krátku vzdialenosť nevedia zrak zaostriť. 
Možno aj preto majú pri kŕmení mláďat zatvorené oči. Orientujú sa 
iba sluchom a citlivými hmatovými fúzikmi pri koreni zobáka. Koncom 
marca znesie samička vajcia do stromovej dutiny alebo do opusteného 
hniezda vrán a dravých vtákov. Živí sa hrabošmi, myšami, ale aj hmyzom 
a dážďovkami. Sova obyčajná je jedinou sovou, ktorá loví žaby. 
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Nuduard a jeho kamaráti dobehli Krejzíka 
a vybrali sa za strakou. Prišli k otrasnému 
smetisku uprostred lesa. Nuduard sa veľmi 
bál o detektor krásy. Zdalo sa mu, že jeho 
ručička sa snaží vyskočiť zo škatuľky 
a schovať sa mu pod pazuchu. 

Skupina našich hrdinov sa krčila 
za kríkom v pološere lesa. Ticho sledovali 
príšerný jav: uprostred hromady 
odpadkov, plastu a prístrojov sa týčil kopec 
z pneumatík. Tie boli oblepené trblietkami, 
kúskami farebných sklíčok a stratených 
náušníc. Na vrcholku plastovej hory 
vyčnievala veľká čierna debna, ktorú sova 
nazvala televízorom. Sedela na ňom straka 

a prehrabávala sa v najčerstvejšom úlovku 
vrchnákov z fliaš. Okolo nej postávali jej 
kumpáni: labuť, bobor, slepúch, kamzík, 
ale aj ďalšie zvieratá.

„Musíme nejako presvedčiť straku, 
aby sa vzdala všetkého, čo sem jej kamoši 
nanosili,” pošepkal Nuduard veveričke, 
rakovi a skokanovi. „Chceli by sme vám 
pomôcť, aby bolo toto miesto opäť krásne 
a čisté,“ povedal rozvážne Nuduard, 
„aj my budeme potom mať šancu nahodiť 
krásnopohon a dostať sa domov.“ 

Keď unavený Krejzík začul slovo domov, 
ubolené nohy sa mu podlomili a sadol si 
na jeden z pozemských kameňov. Doma 

mu už určite ušli najmenej tri zápasy 
jeho obľúbeného hnátobalového tímu!

„Domov, sladký domov!“ zaúpel slabým 
hláskom. 

„V dolinááách ľudia nemajú zamknuté 
bráány!“ ozvalo sa nečakane z kameňa. 
Krejzík podskočil. Les opäť stíchol, ale 
už bolo neskoro. Straka a jej kumpáni si 
uvedomili, že sú sledovaní. 

„Kto ste?“ zaškriekala straka a pozrela  
sa smerom k nim. 

„Odhalili nás!“ zahúkala sova. 
„Nuduard, choď a porozprávaj jej o tom 
vašom krásnopohone. Musíš ju čo najviac 
zdržať, rozumieš? A vy, ostatní, pozháňajte 

čo najviac ďalších zvierat. A ty, Krejzík, ty 
si ešte sadni!“

Po týchto slovách sa rak, skokan aj 
veverička stratili v kríkoch a Nuduard 
neisto vykročil ku kope pneumatík. 

Krejzík si poslušne sadol na kameň. Sova 
na ňom potočila akýmsi gombíkom. Opäť sa 
ozval akýsi zvuk, ale tentoraz tichšie.

„Hliadku ste nám nahlásili na výjazde 
smerom od obchodného centra. Želáme 
vám príjemnú jazdu!“ 

„Prečo ste mi nepovedali, že ste nabití 
elektrinou?“ chcela vedieť sova.

„Čo je to Elektrina? Nie je to tá pani 
bufetárka na tristom svetelnom roku 
Mliečnej cesty?“ spýtal sa Krejzík. 

„Vidím, že si mimo“ vzdychla si sova. 
„Choď radšej za Nuduardom a pokúste sa 
zdržať straku. Mám plán,“ zahúkala sova 
tajomne, roztiahla krídla a stratila sa v lese. 

Krejzík a Nuduard vyšli z kríkov. Straka 
si ich premeriavala. 

„Neviem, kto ste,“ oslovila ich rázne, 
„ale prišli ste kradnúť, čo je naše, a my si to 
nedáme!“ 

Nuduard nevládal otvoriť ústa 
a Krejzíka premohla panika. 

„Ak okamžite neodídete, radi vám 
pomôžeme. Medveď je už na ceste…“ 
povedala straka chladnokrvne. 

Strakin zvierací tím sa k nim začal hrozi-
vo približovať. Krejzík s Nuduardom sa zúfa-
lo pozerali do neba, či neuvidia sovu. Zdalo sa 
však, že v tejto šlamastike zostali sami. 

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

Napísali JAKUB LUŽINA a SOŇA URIKOVÁ
Ilustroval JOZEF GĽABA
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Napísal MICHAL HVORECKÝ
Ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ

Už niekoľko týždňov to u nás doma vrelo. 
Rodičia celé dni debatovali, pozorne 
sledovali a čítali správy, občas sa aj 
rozčuľovali. Inokedy sa zas nádejali.  
Keď som sa raz vracal zo školy, našiel  
som v poštovej schránke zvláštne  
papiere.

„To sú volebné zoznamy,“ povedala 
mama, keď si ich pozrela.

„Papieu! Veľa papieua! Ideme kesliť!“ 
vyhlásila Alma a už si aj brala obľúbené 
farebné ceruzky. Aj Edita schytila fixky.

„Nie sú na maľovanie, ale na voľby!“
„Čo je to?“ opýtal som sa. Už som to slovo 

neraz počul, ale nevedel som, čo presne 
znamená.

„To je rozhodovanie,“ odvetil oco. 
„Čoskoro pôjdeme s mamou voliť.“

„Ideš si oliť fúzy a buadu?“ opýtala sa 
Alma.

„Voliť! A nie fúzy ani bradu, ale dobrých 
a čestných ľudí. Veľakrát sa v živote musíš 
rozhodnúť. Vyberáš si z možností, ktoré 
máš.“

„Super! Vyberám si to najlepšie,“ zvolal 
som veselo.

„Dobre. Nie všade ľudia takú možnosť 
majú,“ povedal oco.

„No za svoje rozhodnutie nesieš aj 
zodpovednosť.“

Dozvedel som sa, že voľby sa konajú 
pravidelne. Kto má viac ako 18 rokov, 
môže si vybrať svoju stranu a kandidátov. 
Poslanci a poslankyne sú naši zástupcovia 
v parlamente. Navrhujú a schvaľujú zákony 
v našom mene.

Rodičia nám v novinách a časopisoch 
ukázali volebné plagáty. Každá politická 
strana používala inú výraznú farbu a logo. 
Na obrázkoch sa vynímali tváre, oveľa viac 
mužov ako žien. Edita im dokreslila fúzy 
alebo mašle. Alma vyfarbovala prázdne 

plochy. Čítal som slogany – sľubovali lepší 
život a vyzývali ľudí, aby hlasovali.

„Poďte si voľby vyskúšať!“ navrhla 
mama.

Nastrihali sme papiere, akože hlasovacie 
lístky. Rodičia dali sestrám dve obálky 
a zo stoličky s bielou plachtou vytvorili 
plentu. Volí sa totiž tajne, aby sa každý 
rozhodol slobodne. Alma chodila stále 
dokola a nakoniec volila asi osemdesiatkrát. 
Bavilo ju to. V skutočnosti má každý človek 
jeden hlas. Naša prezidentka, pani učiteľka 
aj sused – všetci majú rovnaké právo a sú 
si rovní. Lístky sa vhadzujú do urny, čo je 
veľká škatuľa s otvorom na obálku.

„Koho volíš?“ spýtal som sa.
„Maminu!“ zakričala Alma a už zasa 

mierila za plentu.
„Tatina!“ nasledovala ju Edita.

1. Zažil si už voľby?2. Aké ťažké rozhodnutie si v živote urobil?3. Aké vlastnosti má dobrý politik?

Keby rozhodovali moje sestry, naši by 
zostavovali vládu. Tak sme pre rodičov 
vyrobili aj volebné plagáty a transparenty. Ja 
som vymýšľal slogany. HRAČKY ZDARMA 
PRE VŠETKÝCH! ZMRZLINA DO KAŽDEJ 
RODINY! PRÁZDNINY PO CELÝ ROK!

Konečne prišla sobota, deň volieb. Spolu 
sme zamierili do školy, kde sa nachádzala 
volebná miestnosť. Valili sa tam davy. 
Stretli sme susedov a priateľov z okolitých 
ulíc. Alma a Edita sa s kamarátkami 
pochytali za ruky a kráčali k cieľu.

„Nech to dopadne akokoľvek, tešme 
sa, že volíme slobodne.“ povedal mi oco. 
„Dedko a babka o tom celý život iba snívali.“

„A ty si už rozhodnutá?“ spýtal som sa 
mamy.

„Som. Volím tak, aby ste vy, naše deti, 
nemuseli odchádzať za lepším životom 
do cudziny. Aby sme mohli šťastne žiť 
všetci spolu.“

Zákon → súbor pravidiel či noriem, ktoré platia 

záväzne pre všetkých ľudí v spoločnosti. 

Slogan → volebné heslo



Od nepamäti skrášľoval človek svoje  
okolie aj svoje telo. Vešal na seba všelijaké 
ozdoby, blýskavé predmety, kamienky. 
A hneď sa lepšie cítil. A zostalo mu to 
dodnes.

Jednou z  ozdôb, ktorou sa skrášľovali 
najmä muži, je kravata, ktorá sa zrodila 
pred vyše dvoma tisíckami rokov. Kravatoví 
znalci a obdivovatelia vychádzajú z toho, 
že na Trajanovom stĺpe z roku 113 pred 
naším letopočtom v Ríme sú zobrazení  
rímski vojaci, ktorí majú na krku… Čože to 
majú? Šál, šatku či viazanku? Dodnes nie je 
celkom isté, čo si to tam vlastne uväzovali. 
To čosi ich vraj chránilo pred chladom 
a vlhkom. Ale zároveň už vtedy slúžilo ako 
ozdoba.

 Tam niekde sa zrodil prvý predchodca 
viazanky či kravaty. 

 Tá sa znovu objavila v dejinách už čisto 
ako ozdoba na rozhraní 16. a 17. storočia. 
Vtedy prišli do módy naberané goliere. 
Kravata nadobúdala tvar podľa dĺžky 
brady. Napokon dostala podobu stuhy 
s uzlom na krku.

 V čase tridsaťročnej vojny prišiel 
do Francúzska jazdecký pluk chorvátskych 
žoldnierov, ktorí boli v službách 
francúzskej armády. Boli to fešáci. Pod 
krkom mali majstrovsky uviazanú šatku. 
Tým vzbudili záujem módychtivých 
Parížanov. Nezvyčajné ozdoby pod krkom 
sa s názvom kravata rozšírili po celej 
krajine i za jej hranicami.

 Kravatoví znalci tvrdia, že viazanka 
prežívala búrlivé dejiny. Príkladov majú 
dostatok. Jednej noci roku 1692 Angličania 
prepadli francúzske jednotky utáborené 

pri belgickom mestečku Steinkerque. Páni 
dôstojníci vyskočili a s napolo uviazanými 
šatkami sa vrhli do boja. Slávne zvíťazili 
a ich kravaty prišli do módy pod názvom 
steinkerky. Podľa odborníkov sa najmä 
ony zaslúžili o neslýchanú popularitu 
viazaniek.

 Dejinami tiahli viazanky široké  
a ešte širšie, úzke a ešte užšie. Tie 
najužšie - asi ako šnúrka do topánok - boli 
zhotovované z kože spojenej kovovou 
sponou. Dodnes sa nosia ako známe 
kovbojské kravaty.

 Tieto módne doplnky rozličných tvarov, 
rozličných farieb a vzorov sa vyrábajú 
z hodvábu, vzácnych látok, z kože, ba 
najnovšie aj z dreva. Niektorí elegáni neraz 
nosili aj tri-štyri kravaty naraz. S obľubou 
ich nosia aj ženy.

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ

… Humenčanka Anna Šimkuličová zbiera 
kravaty dlhé roky? V jej zbierke sa nachádza 
vyše 500 viazaniek zo šatníkov známych 
i menej známych mužov. Prvé viazanky dostala 
po otcovi, mnohé jej darovali priatelia a neskôr 
oslovila aj známe osobnosti. V jej zbierke 
zaujíma výnimočné miesto kravata herca 
Michala Dočolomanského, ručne maľovaná 
kravata s muchotrávkou od herca, spisovateľa 
a riaditeľa Radošinského naivého divadla 
Stanislava Štepku a kravaty slovenských 
prezidentov Michala Kováča, Ivana Gašparoviča 
a Rudolfa Schustera. 

1716

je záhadné slovíčko, ktoré pripomína 

zamotané klbko. Je to však veda, ktorá 

hľadá pôvod a prvotný význam slov.

Slovo kravata pochádza z francúzskeho 

pomenovania Chorvátov „la Croate“, 

z čoho neskôr vzniklo slovo „la cravatte“.

Toto slovo si neskôr rôzne krajiny  

prispôsobili svojmu jazyku. 



1954 — 2012

Jedného dňa vstúpila do redakcie Slniečka 
víla s kučeravými vlasmi. Volala sa Olinka. 
Priniesla nám obrázky, na ktorých sa 
vznášali deti na lietajúcich rybách, šumeli 
fontány a vodopády, dlhovlasé víly tancovali 
v šatách z vodnej peny a kvety v záhradách 
sa rozprávali s čudesnými zvieratami. 
Od toho dňa sa Olinka stala naším slncovým 
dievčatkom. Obrázky v Slniečku rozžiarila 
veselými farbami, vľúdnosťou a prívetivosťou, 
s ktorými objímala svet. Kamarátila sa 
s panáčikom Buvikom, ktorý z čarovného 
cylindra vyťahoval jednu knižku za druhou 
a posielal ich medzi natešené deti do sveta.

Jedného dňa sa však Olinka vybrala 
do ďalekej Ameriky. Možno sa len chcela 
pohojdať nad Niagarskými vodopádmi 
na hojdačke z dúhovej vzducholode, 
no stratila sa medzi vodnými vílami. Ostalo 
nám po nej prívetivé srdiečko, ktoré tak rada 
kreslila k svojmu podpisu.

V našej malej galérii 
sa stretávame 
s ilustráciami 
najvýznamnejších 
maliarov, ktorí svojimi 
obrázkami dlhé 
desaťročia skrášľovali 
Slniečko a knihy 
pre deti.
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Ilustrácia z knižky Mechúrik Koščúrik 1999; Vydavateľstvo Buvik; © Oľga Bajusová (dedičia) /LITA, 2020

Obrázky Oľgy Bajusove
j nájdete 

v knižkách:
D. Podracká: Sovia hora

D. Podracká: Nezabudni na vílu

M. Ďuríčková: Slncové dievčatko

D. Hevier: Hovorníček

J. Balco: Strigôňov školský rok 

Ilustrovala HELGA PAVELKOVÁ

Trilobit a triceratops  idú do práce
Je to pravda odveká, 
práca robí z trilobitov, dinosaurov,i z praľudí človeka.

Triceratops, to je bytosť stádová,so stádom sa spolu vedia radovať.Spoločne im obed chutí,
a v objatí zvyknú smútiť
vždy, keď malý triceratopskoleno si odrie na kosť.
Práca s ľuďmi by ho bavila -aj keď občas neovláda pravidlá.Sprievodcu by mohol robiť na hrade,hrať sa s deťmi v komunitnej škole a či záhrade.

Trilobit je ľúty samotár,
v samote sa ľúbi zamotať.Zbytočne sa s tvorením slov nebabre,vypustí len zopár bublín cez žiabre.O výbornej práci má však ideu,čo tak strážiť dinosaurie kosti v múzeu?A zošívať v tichu básne pre detipod lampou, čo takmer vôbec nesvieti,prekladať si rozprávky zo starodávnej nórčiny,s tykadielkom na mape si zacestovať do Číny.

Obaja sa neboja o budúcnosť:na pracovnom trhu dnes je(ak ich dáky T-rex nezje) 
práce dosť.

René  
Mráz
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN
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Červienka
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Výr

1 Ž A B A N T — — — — — —

2 Z D R O D — — — — —

3 K O D U D — — — — —

4 K O R Ý S K A — — — — — — —

5 B O H U L — — — — —

6 L Í S T E H K — — — — — — —

7 T E Ľ A Ď — — — — —

8 Č U K A K U K — — — — — — —

9 G L E G Z — — — — —
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Oriešok

Sojka

Dobre poznáš svoju krajinu? Iste lepšie 
ako Adéle a Rúfus z ďalekej cudziny, ktorí 
sa rozhodli precestovať Slovensko. Pomôž 
im objavovať najzaujímavejšie miesta našej 
vlasti. V interaktívnej knižke Veroniky 
Klímovej sa popasuješ s úlohami, ktoré 
prinášaju ich cestovateľské dobrodružstvá. 

Knižku pre vás pripravilo vydavateľstvo 
MONOKEL.

Vtáčiky poprosili Adéle a Rúfusa, aby im 
pomohli rozlúštiť ich pomotané mená! 
Dokážeš to aj ty? 

Slniečko č. 5
Naše divy
Z tých, čo nám napísali, 
o akých domorodých 
kmeňoch nakrútil  
slávny cestovateľ  
Pavol Barabáš niekoľko 
zo svojich filmov, sme 
vyžrebovali troch 
súťažiacich, ktorým 
pošleme DVD z jeho 
filmovej klenotnice. 
Sú to: Samuel Mravec 
z Nededze, Veronika, 
Sonička a Vierka 
Kavecké z Trenčína a Martin 
Porubský.

Hodená rukavica
Od Vševedka a spisovateľa 
Ladislava Švihrana ste sa 
dozvedeli veľa zaujímavostí 
o rukaviciach. Mnohí z vás  
nám napísali o povolaniach, 
v ktorých sa ľudia bez rukavíc 
nezaobídu. Z autorov správnych 
odpovedí sme vyžrebovali  
troch, ktorým posielame  
tričko s logom Slniečka:  
Filipovi Šifelovi z Dolného 
Kubína, Katke Juhaniakovej 

z Malinova a Sophii Matejčekovej 
z Liptovského Hrádku. 

O peknej knižke
V januárovej doplňovačke  
Slniečka ste sa dozvedeli, 
že čarovný dom maliara 
Ľudovíta Fullu sa nachádza 
v Ružomberku. Peknú knižku 
Maliar a chlapec z vydavateľstva 
MONOKEL získavajú títo 
vyžrebovaní výhercovia: 
Deborah Jeřábková z Novoveskej 
Huty, Ondrej Tuším z Dobroče 
a Ema Paľová z Prešova.
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LUKÁŠ BLAHA, 2. A, ZŠ Dargovských Hrdinov,Humenné

NA FINALISTOV SÚŤAŽE ČAKÁ LETNÁ ŠKOLA LITERATÚRY S POROTCAMI A LEKTORMI, KNIŽNÉ ODMENY ČI AUTORSKÉ ČÍTANIA POČAS CELÉHO ROKA.BÁSNE, PRÓZU AJ DRAMATICKÉ TEXTY PRIJÍMAME DO 29. 3. 2020.

O PODMIENKACH A VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH SÚŤAŽE SA DOZVIETE NA WWW.MEDZIRIADKY.SK, SUTAZ@MEDZIRIADKY.SK

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia



Ak sa chcete ocitnúť v krajine rozprávok, nie je nič ľahšie. 
Prichádza medzi vás nová knižka Kataríny Škorupovej, 
v ktorej sa môžete stretnúť s vodníkmi, strigami,  
škriatkami, jaštermi i obludami, ale predovšetkým 
s ľuďmi, ktorí sa na tie obludy nápadne ponášajú. Nebola 
by však rozprávka rozprávkou, keby nepovzbudzovala 
statočných ľudí na ceste za dobrom a spravodlivosťou. 
Každý sa tu môže stať lepším a často nepotrebuje ani 
kúzla, iba trochu úprimnej a vrúcnej lásky.

V tejto krásnej knižke nechýbajú králi. Jedným z nich je ilustrátor, 
ktorý naozaj kráľovsky vypravil knihu do sveta. V jeho obrázkoch svietia 
svätojánske ohne, zápasia vodné príšery a ľudia putujú za šťastia v objatí 
majestátnej prírody.  

Keď vylúštite našu doplňovačku, tajnička vám prezradí maliarovo meno. 
Odpoveď nám pošlite do 20. marca na adresu Slniečko, Nám. SNP 12,  
812 24 Bratislava alebo na e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk. Možno 
budete jedným z troch šťastlivcov, ktorým Vydavateľstvo SLOVART venuje 
túto peknú knihu.
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1. obrovská rozprávková bytosť
2. mesto, ktoré nájdeme vo vybraným slovách po M
3. pukla
4. obyvateľ Tatier
5. oranžový citrus
6. nie vysoko 
7. opytovacie zámeno prvého pádu 
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