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 Napísal DANIEL HEVIER  

Túto knihu tu zanechal maliar Mydlozár. Keď sa chystal odísť 
na dlhú cestu, poslal mi bleskovú správu: „Hľadaj!“ Prekutal som 
celý jeho ateliér, zasypal ma dážď pasteliek, nadýchal som sa vône 
olejových farieb, spadlo mi na hlavu pomaľované plátno… Napokon 
som to našiel: v starožitnom stole v samej poslednej zásuvke.  
Objavil som jeho obrázky. Ale čo keď bez príbehu? „Ale veď ten 
príbeh tam je,“ povedal mi Fictus Fabulus, príbehorozprávač 
a rozprávkopisár. „Už ho len napísať!“ A tak som aj urobil.

Byt, v ktorom ten chlapík býval, sa volal 
ateliér a on sa volal Mydlozár Svetlo. Veselé 
meno, však? Možno preto, lebo ten pán 
bol maliar. Nie taký nástenný ani sprejový, 
ktorý čarbe po múroch. Mydlozár bol maliar, 
ktorý maľoval obrazy. A ešte radšej obrázky 
do detských knižiek. 

V tejto chvíli stojí pred stojanom 
s maliarskym plátnom a rozmýšľa:

„Hm, hm! Už sa to rysuje! Už sa to rysuje!“
Mydlozár však nebol nijaký plánovač 

a nič nerysoval. Všetko kreslil voľnou rukou. 
„Hm, hm! Už sa to blíži! Už to prichádza!“ 

pohmkával si maliar. 
Ľahko sa dovtípime, ČO sa rysovalo, 

ČO sa blížilo a ČO prichádzalo! Nuž, čo 
iné – nápad!

Keby ste nevedeli, ako vyzerá nápad, 
tak je to také zvláštne vozidielko poháňané 
palivom fantázie. A maliar už tušil, že tento 
nápad bude jedinečný a na jednotku.

Maliar zatajil dych a chodil iba 
po prstoch, aby sa nápad nevyplašil. Keď už 
videl, že mu nápad neujde, išiel sa s ním 
pochváliť svojim priateľom.

Našiel ich v kaviarni Prítulka. Bolo v nej 
tak prítulne, že ešte aj stoličky sa túlili k sebe.

Maliarovi priatelia boli veselí chlapíci. 
Nič cudzie im nebolo smiešne a nič smiešne 
im nebolo cudzie.

„Priatelia, dnes si dám sviatočnú kávu 
s cukrom! Dostal som totiž nápad!“ zvolal 
vo dverách Mydlozár a im neostávalo nič 
iné, ako to poriadne roztočiť. V ten deň im 
nosila servírka Mirka na stôl jeden veterník 
za druhým.

„A čo si to teda mal za nápad, keď si už 
taký napadnutý?“ spýtal sa herec Múzyfúzy.

„Namaľujem celoživotné dielo! 
Namydlený blesk!“ sypal zo seba maliar 
Mydlozár.

V rohu kaviarničky sedeli takí dvaja. 
Tvárili sa ako párik zaľúbencov, mračili 
sa však jeden na druhého. Boli to dvaja 
zamaskovaní špióni generála Zarputina 
s krycími menami Koka a Koľa. Stačilo im,  
že začuli slová „napadnutý“ a „blesk“,  
a ešte „dielo“.

„Počul si? Delo!“ odsyčal prvý jeden 
druhému jednému.

„Čo tam delo, ale ten blesk!“ odsipel 
mu druhý. „Namydlený! To bude nový druh 
zbrane, ktorý hľadáme!“ Zdvihli sa od stola 
a už aj bežali za svojím šéfom nadsatanášom 
Luci Ferom.

V ateliéri maliara Mydlozára bolo zatiaľ 
veselo a farebne. Obliekol sa do svojich 
najsviatočnejších montérok a začal vytláčať 
na paletu farby. Keď Mydlozár maľoval, 
zabudol na čas. Maľoval presne 99 hodín, čo 
sú 4 celé dni a ešte 0,125 ďalšieho dňa. Potom 
spal v jednom kuse 33 hodín, čo je 1 celý deň 
a ešte 0,375 ďalšieho dňa. 

Obraz Namydlený blesk bol hotový.

Ak sa chcete dozvedieť, ako pokračuje príbeh 
maliara Mydlozára a špiónov bojachtivého 
generála, prečítajte si knihu Daniela Heviera 
a maliara Svetozára Mydla Namydlený blesk, 
ktorá vyšla vo vydavateľstve Trio Publishing.
(www.triopublishing.sk)
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Ešte sa len brieždilo a mater si už budí 
dcéru:

   „Anna moja, Anna, choďže ty po vodu.“
   Prehodila sa dievka v posteli na druhý 

bok a spí ďalej.
   „Počuješ?“ hovorí mater dcére po druhý 

raz. „Choď po tú vodu… po vodu studenú.“ 
   „A kam?“ zašomrala rozospatá dievka 

spod periny.
   „Kam… kam? Na lúku zelenú.“
   Horko-ťažko sa dievka vyhrabala 

z postele a šuchtavo z nohy na nohu sa 
pobrala k zrubovej studni. Lenže darmo 
do nej spúšťala drevenú krhlu. Nie a nie 
načrieť čo len trochu vody.

   Doma mater prešľapuje z nohy 
na nohu. Dcéry nikde. „Vari tam 
zadrichmala či čo?“ zlostí sa. A keď dievka 
nešla a nešla, vybehla z chalupy a ústami 
plnými hadích slín vyprskla:

   „Bodaj by si hneď tam skamenela!“
   V tej chvíli  krhla  skamenela 

kameňom meravým, dievča zdrevenelo 
drevom javorovým.

   Išli hudci horou, horou javorovou… 
Keď vyšli na zelenú lúku, mladší z nich 
ukazuje na prekrásny strom pri zrubovej 
studni:

   „Pozri, braček, pozri! Prešli sme stovky 
míľ a takého krásneho javora sme ešte 
nenašli.“

   Díva sa starší brat na strom a vraví:
   „Odtnime si z neho na husličky, 

odtnime si z neho na sláčiky.“
   „Odtnime,“ súhlasí s ním mladší brat.
   Prvý raz hudci zaťali, z javora 

vytrysklo pár kvapôčok krvi. Na smrť 
vyľakaní v strachu popadali na zem. 
Už chceli zutekať, no starší vraví:

   „Neutekaj, braček, kdeže krv. Je to len 
voda… voda javorová.“ 

   Druhý raz hudci zaťali, javor zastenal:
   „Rúbajte, sekajte, len srdce neraňte!“
   Zľakli sa bračekovci viac než prv. Aj 

chceli vziať nohy na plecia, no vtom počujú:
   „Nič sa vy, hudci, nebojte. Len si vy 

odtnite drevo na husličky, len si vy odrežte 
drevo na sláčiky. A keď si vykrešete tie 
svoje husličky, choďte k mojej mamke a tam 
jej zahrajte, aká je vám vôľa.“

   Vykresali si bračekovci prekrásne 
husličky. Ciframi vyzdobili ich ladné 
boky a pobrali sa pred bránu materinho 
domu. Tam sláčiky samy skočili na struny, 
počechrali ich, ako vtáčik čechrí svoje 
perie. A keď to urobili raz i druhýkrát, 
husličky vravia:

   „Toto sú husličky z tej vašej Aničky, 
toto sú sláčiky z jej bielej ručičky.“

   Keď to mater začula, bežala k obloku 
a plačlivo zaprosí:

   „Ach, hudci, hudci moji milí, choďte 
preč. Nerobte mi žiaľ. Veď ja ho i tak mám, 
že Aničky nemám.“

   Odišli hudci. Javor však stojí pri 
zrubovej studni a len žalostí a žalostí. Stačí 
ho však objať a hneď hudie na veselšiu nôtu.

 Napísal ONDREJ SLIACKY  Ilustrovala KRISTÍNA ŠIMKOVÁ 

Povesť o panne  
zakliatej v javore
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Napísal JÁN PÚČEK
Ilustroval JURAJ MARTIŠKA



Keď sa v roku 1945 skončila druhá svetová vojna, iba 
chvíľu sme sa mohli radovať z toho, že je znova mier 
a sloboda. Už v roku 1948 sme však pocítili, že sa svet 
znova rozdelil na znepriatelené tábory, medzi ktorými  
sa vytvorila takzvaná železná opona. 

My Slováci  vieme, ako vyzerala, veď sme žili blízko nej. 
Ťahala sa po našej hranici, hneď popod hrad Devín či 
poza Petržalku, kúsok od Bratislavy. Strážili ju vojaci 
s vycvičenými psami a bola z ostnatého drôtu, ktorý 
býval napustený elektrickým prúdom. Ak sa nejaký 
smelec pokúsil o nepovolený prechod do Rakúska, 
neraz na to doplatil životom.

Rozrozprával som sa o železnej opone preto, lebo 
nežná revolúcia, ktorej 30. výročie si tohto roku 
pripomíname, začala sa 17. novembra 1989 pokojnou 
študentskou  manifestáciou v Prahe, ktorá však bola 
rozohnaná obuškami. Vyvrcholila 10. decembra 1989 
pádom železnej opony. V ten deň ju postrihali vojenské 
nožnice a už bez obáv o život sa zrazu mohli tisíce 
Bratislavčanov vybrať na výlet do Hainburgu. 

Výtvarník Daniel Brunovský (syn Albína Brunovského, 
ktorého poznáte ako ilustrátora mojej Modrej a Zelenej 
knihy rozprávok) urobil z toho ostnatého drôtu obrovské 
srdce a to potom stálo pod Devínskym hradom 
namiesto železnej opony.  Dnes sa volá Srdce Európy. 
Symbolicky pripomína aj osud mnohých ľudí, ktorí sa 
pádu železnej opony nedožili, lebo im život skrátilo 
utrpenie vo väzeniach.

Aj môj otec bol vo väzení za tých čias, keď nás
všetkých držala v svojej klietke železná opona. 
Nečudo, že aj ja som vtedy, v novembri 1989, 
napísal báseň, v ktorej som si naňho – a na ľudí 
s podobným osudom – zaspomínal. Použil som v nej 
aj slovo mukl. Bola to česká skratka, no osvojili si 
ju aj Slováci. Znamenala  „muž určený k likvidaci“. 
Tú smutno-veselú skratku si vtedy, za čias železnej 
opony, vymysleli sami na seba tí na likvidáciu  
určení muži. 

Nežná revolúcia                                                   
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Sloboda otcov 
– u detí
Sloboda otcov – u detí.
My dospelí – my tiež sme deti.Sme deti muklov, obetí,
zlomených sŕdc a ľudských smetí,ktoré nás nesú na rukách
vztýčených z hrobov, z plání snežných,nech nám už srdce nepukáako im, v časoch menej nežných...

Otec, som ty. A ty si ja.
A som svoj syn. A bez odvetyje nežná revolúcia
zrodená zo slobody detí.

Ako v rozprávke bolo to:
„Do vreca!“ skríknuť na obušok.„Von z pivníc, sudy životov!“Len bude teraz robotou

vypiť ten sud na jeden dúšok…

Napísal ĽUBOMÍR FELDEK
Ilustrovala KLÁRA ŠTEFANOVIČOVÁ 
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Prečítajte si moju báseň – a nech 
vám povie čosi nielen o vašich rodi-
čoch a starých rodičoch, ale aj o vás 
samých, deti, a o vašej – dúfajme, 
že šťastnejšej – budúcnosti.

Napíšte nám, k akej jemnej, mäkkučkej látke 

prirovnávame nežnú revolúciu, o ktorej vám 

píše Ľubomír Feldek. Správnu odpoveď nám 

pošlite do 20. novembra na známu adresu: 

Slniečko, P. O. 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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Dobrá gazdiná pre pierko  
aj cez plot preskočí 
Tak sa kedysi vravievalo na gazdovstvách, kde chovali hydinu. 
Každé husie pierko odkladali na páračky. Tie  sa začali na Ondreja, 
po skončení poľnohospodárskych prác. Ženy odtrhávali z pierka jemné 
časti – páperie. Pri práci si často rozprávali strašidelné príbehy. Keď 
prišli mládenci s harmonikou, s dievčatami si zaspievali aj zatancovali.  

Lišaj smrtkový
ohlasuje smrť 
Ako všetky nočné motýle, ani on nehýri 
farbami. Na plotoch a kmeňoch stromov 
splýva s pozadím. Keď roztiahne krídla, 
meria trinásť centimetrov. V nebezpečenstve 
ich odkryje a útočníka prekvapí čierno-žlto 
pruhovaným telom pripomínajúcim sršňa. 
Zastrašuje aj vŕzgavým pišťaním, čo je 
u motýľov nezvyčajné. Aj jeho žltozelená 
húsenica píska. Lišaj má na hrudi kresbu 
pripomínajúca lebku, a keď priletí v noci 
za svetlom, poverčiví ľudia ho považujú 
za posla smrti. V skutočnosti je to len 
maškrtník, ktorý ľúbi med. Do úľa však 
nesmie, včely by ho usmrtili žihadlami. Lišaj 
je sťahovavý motýľ, ktorý dokáže preletieť až 
4 500 km. Zimuje v Afrike, Stredomorí a Ázii. 

Výlet k Čiližskému 
potoku
Čiližský potok na Žitnom ostrove, ktorý sa 
vinie od Gabčíkova až po Číčov, je pozostat-
kom dunajského ramena. Keď vyschol, utíchol 
život na okolitých lúkach. Ochranárom sa 
ho však podarilo oživiť. Prehĺbili a rozšírili 
koryto, odstránili čiernu skládku a pustili 
vodu. Ožil nielen potok, ale aj príroda v jeho 
okolí. Na podmáčané lúky sa vrátili vzácne 
žabky – skokany, rosničky, hrabavky škvrnité, 
kunky červenobruché. Prileteli šidlá, vážky, 
čierne bociany i volavky. V mokradiach  
zahniezdili trsteniariky, strnádky a fúzatky. 
Ochranári sa zamerali na kriticky ohrozeného 
hraboša severského panónskeho, ktorý tu žije 
od doby ľadovej. Nežije nikde inde na svete, 
len v mokradiach Podunajska.  

Voda plná života 
Riečnym rakom studené počasie neprekáža. Keď sa voda ochladí 
na päť stupňov, raky sa pária. Samička v zime nakladie vajíčka a až 
do začiatku leta ich nosí na svojom brušku.

Ani rybárom chlad neprekáža. Posledné dva mesiace v roku môžu 
loviť hlavátku, kráľovnú našich vôd, najväčšiu sladkovodnú dravú rybu 
v Európe. 

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala MIROSLAVA RUDÁŠOVÁ
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Novembrové dni sú krátke a chladné. Rána sú 
hmlisté, cez deň často prší. V prírode však objavíme 
niečo zaujímavé  za každého počasia: staré hniezda 
v holých korunách stromov, vtáky, ktoré neodleteli 
za teplom, alebo tie, ktoré prileteli zo severu. Kŕmia 
sa bobuľami hlohu, imela, jarabiny a šípkami. 

Na Martina medveď líha 
 Táto pranostika  platí iba pre medveďa, ktorý sa v lete a na jeseň 
dobre vykŕmil. Medvede, ktoré nenájdu dosť černíc, brusníc, malín 
či čučoriedok, majú bez dostatočnej vrstvy tuku pod kožuchom zlý 
spánok. Hlad ich budí a núti, aby si hľadali niečo pod zub. Stretnúť 
nevyspatého a hladného medveďa je veľmi nebezpečné. 
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Zvnútra stroskotanej kozmickej lode, ktorá 
sa zapichla do Zeme uprostred lesa, ozývalo 
sa prenikavé kvílenie. Vychádzalo z hrdla 
skúšobného pilota Nuduarda:

„Krejzík, Krejzííík, kde siii?“ zúfalo volal 
na kamaráta. 

Krejzík bol o niekoľko desiatok metrov 
ďalej zavesený na strome a nevychádzal 
z neho žiadny zvuk. 

„Krejzík, Krejzík, to som ja, Nuduard, 
preber sa konečne!“ kričal, ale nedostal 
nijakú odpoveď. Poobzeral sa okolo seba, 
akoby hľadal nejaké riešenie. Kde sa to 
vlastne ocitli?

Tento nešťastný kúsok Zeme mal celkom 
pokojný deň, kým nedostal zásah vesmír-
nou loďou. Ani predtým by ho však nikto 

nenazval panenským kusom Zeme, 
kam nevkročila ľudská noha. Nebola to 
ani čistinka z reklamy na minerálku. 
Boli tu stromy listnaté aj ihličnaté, aj tie 
s poruchami rastu, ktoré sa volajú kríky. 
Na všetkých bola nejaká špina, a nie 
hocijaká. Táto sa tu rozhodla zostať a spolu 
s neporiadkom si založiť vlastný štát.

„Nuž čo, zúfalé časy si vyžadujú zúfalé 
riešenie,“ povedal si Nuduard a z veľkej 
kopy čohosi, čo vyzeralo ako hŕba kamenia, 
vybral najbližší predmet. Bol pokrčený 
a hrdzavý a bol na ňom nápis: „Fazuľa 
s párkom.“ Krátko zamieril a hodil ho 
Krejzíkovi presne medzi oči.

„Au, čo to bolo?“ zvolal vyľakaný 
Krejzík.

„Konečne! Už som sa bál, že sa ti niečo 
stalo!“ vydýchol si Nuduard.

„Jasné, že sa mi stalo! Niečo mi takmer 
vyvŕtalo dieru do hlavy!“ jačal Krejzík.

„Prepáč, to som bol ja. A teraz, ak 
dovolíš, ešte jeden ...“ Nuduard sa načiahol 
po ďalší predmet z kopy a presným 
zásahom zhodil nešťastníka z konára.

„Ach tak, vlastne ti mám poďakovať za 
elegantnú záchranu,“ oprašoval si Krejzík 
doudierané kolená.

„Ja vám teda tiež pekne ďakujem,“ 
ozvalo sa im pri nohách. „skoro ste 
mi rozobrali strechu!“ syčalo na nich 
dlhokánske zviera.

„Pozor, Krejzík, had!“ skríkol Nuduard.
„To si vyprosujem! Aký som vám ja had? 

Som slepúch. Ale takých, ako ste vy, som 
ešte nevidel. Čo ste zač?“

„My sme testovací piloti galaktickej 
flotily na nový revolučný pohon. Testujeme 
pohon na krásu. Stroskotali sme, lebo vaša 
planéta má okolo seba toľko neporiadku, 
že nám zdochol motor. A nefunguje ani tu,“ 
povedal Nuduard, rozhodil rukami a spod 
pazuchy vytiahol detektor krásy. Jeho 
ručička ukazovala nulu.

„To sa mi vôbec nechce veriť!“ rozčúlil 
sa slepúch. „Len sa pozrite na môj dom. 
Je postavený z tých najkrajších plechoviek. 
A to ste ešte nevideli náš les. Môžem vás 
po ňom previesť?“ 

„To by sme ocenili,“ prisvedčili 
mimozemšťania.

„Dobre, len poviem manželke, že idem 
von,“ povedal slepúch a vplazil sa do domu. 
Krejzík s Nuduardom sklonili hlavy, aby 
pozdravili pani domu. Videli však, ako 
slepúch dáva pusu hadici z vysávača.

„To čo má byť?“ zašepkal zhrozene 
Krejzík. 

„Nebuď netaktný,“ zahriakol ho 
Nuduard. „Tu na Zemi to asi chodí inak.“

Slepúch sa vynoril z domčeka. 
„Tak tadiaľto, páni. Pche, že vraj nijaká 

krása!“ zvolal veselo a všetci traja sa pobrali 
k neďalekému jazierku. 

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

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

Volám sa Martin a mám desať rokov. Moja 
malá sestra Alma sa stala stredobodom 
môjho sveta a objektom pozorovania. 
V škole som mal jeden život a doma 
celkom iný. Sprevádzal som ju na každom 
kroku. Práve sa učila chodiť. Dokonca sa 
rozbiehala. Občas už takmer utekala, ale 
vyzerala pri tom ako zombík, lebo stále 
naťahovala ruky, aby udržala rovnováhu. 
Bežne nasledovali tvrdé pády a rev. Preto 
na mne často doslova visela.

„Zauku! Zauku!“ kričala
Hneď som ju vzal za ruku. Stisla ju silno 

a už ju nepustila. Mohol som ju ťahať cez pol 
bytu alebo si z nej uťahovať, zo všetkého 
sa tešila. Keď jej pri večeri niečo nechutilo, 
snažil som sa z každej porcie jedla 
a z príboru vymyslieť malú hru. Hneď 
všetko zjedla! Rodičia mi ďakovali, ale 
ja som to chápal ako súčasť plánu. Svoju 
sestru chcem spoznať čo najlepšie.

Rád by som napríklad zistil, prečo chce 
tú istú obrázkovú knižku čítať desaťkrát po 

sebe. Pritom je v nej dokopy iba osem divne 
nakreslených zvierat. Keď som sa konečne 
dostal až po slona, jeho chobot a kly, a už 
som začal, že zazvonil zvonec a rozprávky 
je koniec, Alma zakričala:

„Ete! Ete!“
Nezostávalo mi nič iné, len to ešte raz 

zopakovať od žirafy. Žiarila od šťastia 
a priznám sa, ja tiež.

Pripadal som si pri nej mocný ako nikdy. 
Ja rozhodnem o tom, čo bude považovať 
za správne a čo nie! Ja jej vštepím zásady! 
Zdraviť sa má takto, ďakovať zasa tak. Teraz 
urob toto, o chvíľu hento. Poslúchala ma! 

Lenže o pár mesiacov sa všeličo zmenilo. 
Jedného dňa som opäť vybral z poličky 

zvieraciu knihu, že si ideme čítať. Vytrhla 
mi ju a zvolala:

„Jama! Jama!“
Obzrel som sa, či neuvidím dieru, 

ale nič. Natiahol som sa po leporele 
a vzápätí ma dokonca ťapla po ruke.

„Jama! Jama!“
Vtedy mi došlo, že to znamená: sama, 

sama!
Už chcela nielen čítať, ale všetko robiť 

sama. Bezo mňa. Nijaké držanie za ruku. 
Jama! Ani ťahanie cez pol bytu. Jama! Ani 
pomoc s jedlom. Všetko jama.

Uvedomovala si svoje schopnosti. 
A riadne sa preceňovala. Už bola ako moja  
druhá mladšia sestra Edita, ktorá sa 

neskutočne šuchtala, nechcela jesť raňajky 
a obúvať sa dokázala hodinu.

Edita a malá Alma akoby sa dohodli. 
Edita dokonca začala učiť malú Almu 
namiesto mňa! Z ničoho nič sa jej 
prihovárala:

„Almuška moja! Almušík!“
To som od nej nikdy nepočul. Dostať 

ich obe do postele bol teraz pre rodičov 
dvojhodinový boj. Keď som sa sťažoval 
mame, navrhla mi, aby som sa sústredil 
na výchovu seba samého, nie tých druhých. 
Lenže, ako som zistil, to je predsa len oveľa 
ťažšie.

Raz sme prechádzali cez našu ulicu do 
parku. Na ceste zasa pribudli výtlky. Alma 
a Edita mi ani za svet nechceli dať ruku a ja 
som videl, kam sa neodvratne blížia.

„Jama! Jama!“ zakričal som.
„Jama,“ prikývla spokojne Alma 

a vzápätí padla ako hnilá hruška a rozbila si 
bradu. 

Hádajte, na koho sa rodičia nahnevali, 
že nedával pozor?

1. Prečo sa rodičia nahnevali na Miška? 
2. Pomáhaš rodičom alebo kamarátom 

s mladšími súrodencami? Ako?
3. Vieš, prečo je pre nás dôležitá správnu 

výslovnosť?



Toto si hovoríme, keď  kupujeme nové 
topánky. Pred piatimi tisíckami rokov však 
nikoho netlačili, lebo ľudia spočiatku nosili 
len voľné sandále alebo ľahké črievice – 
niečo ako dnešné poltopánky. V starovekom 
Egypte sandále zhotovovali z pevného 
a pružného papyrusu, v Grécku a v Ríme 
z kože. Ale bývali aj pletené, slamené alebo 
drevené. Urobiť sandále bolo jednoduché 
- stačilo vyrezať podošvu a remienkami 
si ju pripevniť na nohu. Náročnejšie 
bolo ušiť črievice. Preto ich nosili len tí 
majetnejší. Veľkí boháči si obúvali pekne 

maľované, pozlátené črievice, niektoré 
z nich boli dokonca vykladané drahými 
kameňmi. Jedny topánky stáli toľko ako 
stádo dobytka alebo zástup otrokov. Honba 
za prepychovými topánkami napokon 
najedovala aj samého rímskeho cisára 
a ten vydal prísny zákaz nosiť drahocenné 
vyčačkané topánky.

Dejiny topánkovej módy však nezastavil. 
A tak sa šili topánky s podlhovastou 
i širokou špicou, ba aj celkom bez nej, 
s hrubou i tenkou podrážkou, s nízkym 
i vysokým opätkom, topánky široké i dlhé. 

Tie najdlhšie boli v móde pred sedemsto 
rokmi. Merali takmer meter. Aby sa v nich 
ľuďom ľahšie chodilo, špice si retiazkami 
pripevňovali ku kolenám.

Tým najväčším parádnikom však 
nestačilo upútavať pozornosť nezvyčajnou 
dĺžkou topánok a rinčiacimi reťazami. 
Často si na topánky pridávali ešte aj 
zvončeky. Len hľaďte na tú parádu!  
Niet nad moju eleganciu!   

Napriek pestrému výberu najrozlič-
nejších druhov topánok iba pred štyristo 
rokmi dospeli obuvníci k poznaniu,  

že obuv treba šiť osobitne na ľavú a osobitne 
na pravú nohu. 

Dlhé stáročia topánky víťazili nad bosou 
nohou. No pre obyčajných smrteľníkov boli 
pridrahé a nedostupné. Na Slovensku si 
ľudia vykračovali bez topánok ešte aj pred 
osemdesiatimi rokmi. Najmä deti. Od skorej 
jari do neskorej jesene.

Iba nedávna minulosť sprístupnila 
topánky každému. Môžeme si z nich  
vyberať podľa ľubovôle. Nikto sa nám 
do toho nemieša, iba ak náš rodinný  
rozpočet.

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ
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Klamstvo môže obehnúť pol sveta, zatiaľ čo pravda si práve obúva topánky.
MARK TWAIN, AMERICKÝ SPISOVATEĽ A HUMORISTA

Nikdy neposudzuj človeka,  pokiaľ si aspoň týždeň nechodil v jeho mokasínach.
INDIÁNSKE PRÍSLOVIE

je záhadné slovíčko, kt
oré pripomína 

zamotané klbko. Je to 
však veda, ktorá 

hľadá pôvod a prvotný
 význam slov.

Slovo topánka pravdepodobne 

pochádza z maďarského slova topán 

alebo topány. Označovalo obuv 

jemnejšieho tvaru i materiálu. Slovo 

môže pochádzať aj zo zvukomalebného 

maďarského slova top, niečo ako naše 

ťap alebo stúpiť. 

Mokasína 
→ indiánska kožená 

topánka
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Tento maliar a ilustrátor 
žije v talianskej Florencii. 
No nebolo to vždy tak. 
V čase „železnej opony“, 
o ktorej v Slniečku píšeme, 
žil na Slovensku. Jedného 
dňa však pocítil, že za touto 
oponou nedokáže maľovať 
a vychovávať deti, a tak  
ušiel s rodinou do Talianska, 
hoci vedel, že do vlasti  
sa už nebude môcť  
vrátiť. 

Na Slovensku zostali 
len jeho ilustrácie. Najstarší 
zo všetkých vrabcov, Pištáčik 
i Pinocchcio sa schovávali 
v knižniciach, aby sa nestalo, 
že tiež jedného dňa budú 
musieť odísť. 

Možno za to mohol 
zázračný Papraďový kvet 

či Lotosová princezná, 
ale naisto odvážni a statoční 
ľudia, že jedného dňa 
na Slovensku padla železná 
opona. Maliar Dusík mohol 
odvtedy kedykoľvek 
navštevovať svoju vlasť 
a priateľov.

Stano Dusík maľoval 
nielen ilustrácie do kníh 
pre deti, ale aj krásne oltárne 
obrazy. A keďže má dva 
domovy, za svoju tvorbu 
získal na Slovensku Cenu 
Ľudovíta Fullu a v Taliansku 
Florentský zlatý dukát. 

V našej malej galérii sa stretávame 
s ilustráciami najvýznamnejších 
maliarov, ktorí svojimi obrázkami dlhé 
desaťročia skrášľovali Slniečko a knihy 
pre deti.

Vráťme sa  
do rozprávky
BIENÁLE EX LIBRIS HLOHOVEC 2019
17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti 
v tvorbe knižnej značky, venovaný pamiatke Pavla 
Dobšinského

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesto a v tom meste 
v roku 1997 vznikol rozprávkový príbeh, ktorý sme 
nazvali EX LIBRIS Hlohovec. Pre prvý ročník súťaže 
sme vybrali tému Moja najmilšia rozprávka. Odvtedy 
uplynulo 22 rokov a my sme sa v 17. súťažnom ročníku 
do rozprávky vrátili. Do Hlohovca sa zletelo 1681 
malých umeleckých prác od 1503 detí z Argentíny, 
Bieloruska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska, 
Taiwanu, Turecka, Ukrajiny a z 33 miest Slovenska. 
Pestrá prehliadka klasických i moderných rozprávok 
nás očarila. Pribudli novodobí hrdinovia: Harry Potter, 
Charlie z továrne na čokoládu i malí Mimoni. 

Rozprávky nás svojou krásou a múdrosťou 
sprevádzajú po celý život. Rozprávali nám ich naši 
rodičia, vy ich budete rozprávať svojim deťom. Jedna 
z nich bude možno o tom, ako sme v Hlohovci spolu 
hľadali a našli poklady priateľstva, lásky a porozumenia.

Helena Pekarovičová, riaditeľka súťaže
Víťazoslav Chrenko, predseda poroty 

Ilustrácia z knižky Hrnček, var!, 2007; Vydavateľstvo Buvik
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Jeho ilu
strácie 

nájdete
 v týcht

o 

knihách
:

M. Rúfus: Hrnček, var!

O. Sliacky: Papraďový kvet

C. Collodi: Pinocchio

D. Dušek: Pravdivý príbeh o Pačovi

E. Gašparová: O kohútikovi 

a sliepočke

3. miesto voľnej kategórie pre deti  od 6 do 11 rokov;  MARTIN MATULA,  11 r., ZUŠ J, Cikkera Banská Bystrica

Cena členky poroty Heleny Pekarovičovej;  
JURAJ VANČO, 6 r., SZUŠ Červeník 

Cena Združenia výtvarných umelcov 

moravsko-slovenského pomedzia 

v Uherskom Brode; MATEJ LONGAUER, 

11 r., ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Cena Literárneho informačného centra; 

DOROTA RUDOHRADSKÁ, 9 r.,  

ZUŠ Hálkova ul. Bratislava 
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN 



EMA KANTOROVÁ, 1. miesto vo voľnej 

kategórii pre deti od 6 do 11 rokov,  

ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá

TINKARA JESENEK, 2. miesto 
vo voľnej kategórii pre deti  
od 6 do 11 rokov, Poljčane, Slovinsko

O peknej knižke
Slniečko č. 1
Z tých, ktorí správne 
vylúštili, že v názve 
skupiny Toddler Punk 
sa skrýva slovo batoľa, 
sme vyžrebovali troch 
šťastlivcov, ktorým 
pošleme knižku 
Moniky Kompaníkovej 
a ilustrátorky Bianky 
Törökovej s peknými 
pesničkami. Sú to:  
Alexandra Ďurišová 
z Košece, Lesana 
Pajdič z Nitry a Peter 
Trnka zo Šúroviec. 

Ilustrovali víťazi 
17. ročníka súťaže 
v tvorbe knižnej 
značky EX LIBRIS 
HLOHOVEC 2019
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Bol raz jeden les-neles. Alebo Leles? Nech už je to akokoľvek, 
na okraji tohto lesa, nad korytom vyschnutej rieky Tisy sa 
klenie starodávny rozprávkový most. Je celý z kameňa a je 
jedným z najstarších na Slovensku. Kedysi pri ňom stála socha 
svätého Gottharda, ktorý bol šíriteľom kultúry a vzdelanosti. 
Sochy už niet, ale most s jeho menom tu stojí dodnes. Most 
i okolitá príroda, ktorá je chráneným vtáčím územím, je 
pýchou obce Leles a celej našej krajiny. 

A takouto pýchou je aj Základná škola – Alapiskola 
v Lelesi – šíriteľka vzdelania a kultúry v malebnej zemplínskej 
obci na východnom Slovensku. Deti, ktoré ju navštevujú, 
rozprávajú rómskym, maďarským a slovenským jazykom. 
A na všetky svieti to isté slniečko. Aj to naše, ktoré si našlo 
spriaznenú dušu v pani učiteľke Mgr.  Adriane Horkayovej. 
So svojimi žiakmi už roky súťaží o knihy a slniečkarský 
bicykel v rubrike Naše divy. Ich vytrvalosť sa im vyplatila. 
Zo správnych odpovedí minulého školského roka sme 
vyžrebovali dnes už štvrtáčku Gloriu Ádiovú. Ani si neviete 
predstaviť, koľko radosti jej priniesol veselý oranžový bicykel! 
A myslíme si, že aj celej triede, ktorej Literárne informačné 
centrum venovalo knižky na príjemné jesenné čítanie.

Teta  
Mária
Milá teta Mária
volá deti do diela.
Nech každý z nás dobre vie, aké je to tvorenie.

Danka a Janka – to sú veľké kamarátky.O Guľkovi Bombuľkovi čítali sme každé sviatky.Jedného dňa zajac s líškouprišli za ňou s prázdnou knižkou.

Naša škola Nie je škola ako škola,a ja nie som Vlnka, ani vodníkova dcéra.Moje písmo občas hrozné jeako kocúrove Maximiliánove.

Čítam doma, v triede, všade,v knižnici aj v našom sade. Nachádzam vždy knihy novéod tej tety Ďuríčkovej.
KAROLÍNA ŠIMUNEKOVÁ, 4.A, ZŠ s MŠ BánovBáseň zo súťaže Prečo mám rád slovenčinu,  prečo mám rád Slovensko

TIMEA VILGOVÁ, Cena predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja, 

ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá

Ilustrovala MIROSLAVA RUDÁŠOVÁ



Ktorý slovenský kraj nemá v svojej klenotnici piesne, príbehy 
a povesti, ktoré pripomínajú časy tureckých nájazdov  
na územie našich predkov? Od bitky pri Moháči, keď 
vojská sultána Sulejmana I. rozdrvili uhorskú armádu, až 
do oslobodenia Nových Zámkov v roku 1685 sužovali ľudí 
lúpežné výpravy, vypálené obydlia a neľútostná smrť. 
Spisovateľ Ondrej Sliacky zozbieral a prerozprával najkrajšie 
povesti z osmanských čias: o trenčianskej studni lásky, 
o nitrianskom Corgoňovi, o Vavrovi Brezuľovi, ale i o tom, 
ako Pezinčania strúhali Turkom mrkvičku. Priam neuveriteľný 
je príbeh o dvoch rimavskosobotských mládencoch, ktorí 
zachránili tureckého agu. Lebo aj o tom je posolstvo týchto 
povestí – zostať aj v tých najneľudskejších časoch človekom. 

Keď vylúštite našu doplňovačku, dozviete sa,  
kto túto krásnu knihu ilustroval. Odpoveď nám pošlite 
do 20. novembra na adresu Slniečko, P. O. BOX 307,  
810 00 Bratislava alebo na mailovú adresu  
slniecko-sutaze@litcentrum.sk. Možno budete jedným  
z troch šťastlivcov, ktorým Vydavateľstvo Matice  
slovenskej venuje túto peknú knihu.
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