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SLOVO POROTY

VÝTVARNÁ TVORBA

Milí priatelia,
predstavujeme Vám výsledky výtvarnej súťaže, ktorá sa toho roku koná už devätnásty raz v Starej
Ľubovni, meste pod starobylým hradom.
Tento ročník bol pre porotu príjemným prekvapením, pretože po dlhšom čase sa do súťaže prihlásili
mnohé nové školy a počet súťažných výtvarných prác dosiahol skoro tisícku. Naozaj nebolo jednoduché
vybrať v takejto konkurencii to najlepšie z najlepšieho. Aj keď v každej kategórii odovzdávame tri ceny,
niekoľko čestných uznaní a okrem toho 9 hlavných cien, je vyznamenaním pre autora aj pre pedagóga a
školu, už samotná účasť jeho diela na výstave.
Trochu nám chýbali grafiky. Bolo ich oproti minulým rokom menej, ale veríme, že je to len prechodný
jav. Tradične najsilnejšie boli oboslané kategórie najmladších účastníkov predškolského veku a detí vo
veku od 6 – 10 rokov. Ich bezprostrednosť a čistý pohľad na svet, radosť z farieb a zaujatie prináša veľa
radosti nielen tvorcom, ale i každému divákovi a samozrejme, aj porote súťaže. Pekné práce boli aj v
kolekcii starších žiakov, uvítali by sme však, keby ich bolo viac.
Základné umelecké školy majú svoju samostatnú kategóriu, pretože vieme, že podmienky výtvarnej
výchovy na základných školách sú iné, či už pre menší počet hodín alebo nedostatočnú materiálnu
vybavenosť. Len vďaka zapáleným učiteľom vznikajú napriek tomu na mnohých ZŠ zázračné detské
výtvarné práce.
Ani ZUŠ nemajú vždy ideálne podmienky, ale právom očakávame od nich vyššiu kvalitu. Mrzí nás,
ak sa stane, že ani jedna práca poslaná z výtvarného odboru ZUŠ nespĺňa kritériá našej súťaže. Dúfame,
že tieto ojedinelé prípady budú aj naďalej výnimkou. Naša súťaž je, okrem iného, aj príležitosťou porovnať
svoju prácu s prácou iných, učiť sa a tešiť zo svojich pokrokov.
V tomto zmysle chceme všetkým úspešným malým výtvarníkom a ich pedagógom poblahoželať a popriať
veľa krásnych nápadov aj v budúcom ročníku.

EVA KONČEKOVÁ, akademická maliarka

5

DÚHA 2014/2015

XIX. ročník
celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí

OCENENIA

VÝTVARNÁ TVORBA

I. KATEGÓRIA – MŠ (5 – 6 ROKOV)
1. MIESTO
ANNA VÍROVÁ, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
2. MIESTO
MICHAELA ZAŤKOVÁ, 6 rokov, MŠ, Ul. Ľ. Fullu 8, Topoľčany
3. MIESTO
TINA STRENKOVÁ, 6 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE
NINA ČERNAJOVÁ, 6 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 34, Poprad
LAURIKA ORAVCOVÁ, 6 rokov, MŠ, Ul. Cintorínska 35, Topoľčianky
KARIN KALETOVÁ, 5 rokov, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
TIMOTEJ KOŠÚT, 4 roky, MŠ, Ul. Štúrova 15, Zlaté Moravce
II. KATEGÓRIA – MLADŠÍ ŽIACI (6 – 10 ROKOV)
1. MIESTO
JURAJ JANKURA, 7 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
2. MIESTO
MARTINA SEMJANOVÁ, 7 rokov, ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
TOBIAS PALOV, ZŠ, Jarná 20, Žilina
3. MIESTO
JAKUB HUDEC, 6 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
ČESTNÉ UZNANIE
LUKÁŠ HLINICA, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
ZUZANA OBERTOVÁ, 2. A, ZŠ s MŠ, Oravská Lesná 299
LAURA JOZEFÍKOVÁ, 6 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
III. KATEGÓRIA – STARŠÍ ŽIACI (11 – 15 ROKOV)
1. MIESTO
MÁRIA MATFIAKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
2. MIESTO
MICHAELA KUDLOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
3. MIESTO
NATÁLIA CHOVANCOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
ČESTNÉ UZNANIE
TATIANA PAVELČÍKOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
KATARÍNA ŠENKERYOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
MIRIAM DANIŠKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
III. KATEGÓRIA - ŠPECIÁLNE ZŠ
ČESTNÉ UZNANIE
PATRIK ZEMEŠ, 11 rokov, ZŠ pri LVS, Tešedíkova 3, Košice-Barca
IV. KATEGÓRIA – ZUŠ
1. MIESTO
ALEXANDRA CHAMILLOVÁ, 11 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
MARCEL DEBRE, 9 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
NIKOLA HALÁKOVÁ, 6 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Matúškova 5, Dolný Kubín
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2. MIESTO
NATÁLIA ABTOVÁ, 12 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
EMÍLIA HUDÁKOVÁ, 8 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
NATÁLIA PJATAKOVÁ, 5 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
3. MIESTO
JÁN ŠIMÁK, 12 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Matúškova 5, Dolný Kubín
TADEÁŠ BUZÁK, 6 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Matúškova 5, Dolný Kubín
NIKOLA GONDEKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
MARTINA KOVALČÍKOVÁ, 10 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE
VLADIMÍR VANČO, 15 rokov, ZUŠ, Mariánske nám. 5, Trebišov
LENKA KUDELÁSOVÁ, 12 rokov, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
KATARÍNA PILÁTOVÁ, 9 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
TOBIAS KUFFA, ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok
ANNA SCHWARTZOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok
FILIP PAVLIŠÍN, 5 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
VALENTÍNA ŠESTÁKOVÁ, 6 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
SOFIA FUCHSOVÁ, 6 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

MIMORIADNE CENY
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR
GABRIEL KURIĽAK, 10 rokov, ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce (2. kategória)
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
NINA SAXOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa (4. kategória)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
ANDREA HNATOVÁ, 8 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa (4. kategória)
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
OLIVER PANTELIČ, 5 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa (4. kategória)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
SÁRA SOKOLOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa (2. kategória)
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
KRISTIÁN KOČIŠ, 7 rokov, ZUŠ J. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok (4. kategória)
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
JULIÁNA REGENDOVÁ, 8 rokov, ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce (2. kategória)
CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
DOMINIKA ONDO-EŠTOKOVÁ, 14 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok (4. kategória)
CENA POROTY
PATRIK HADZIMA, 6 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad (1. kategória)
PRÁCE NA VÝSTAVU
PATRIK PETÁK, 5 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad
SANDRA GOMBARSKÁ, 7 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad
VIKTÓRIA KÓŇOVÁ, 5 rokov, MŠ, Ul. Platanová 3, Nitra
NINA IŠTOŇOVÁ, 5 rokov, MŠ, Tatranská 21, Stará Ľubovňa
MARCEL HANDZEL, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
OLÍVIA GAJANOVÁ, 6 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad
ONDREJ ZENTKO, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
VIKTÓRIA REPKOVÁ, 7 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
FILIP KROŠČEN, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Hlavná 369, Hrabušice
TOBIAS HRABOVČÁK, 8 rokov, ZŠ, ČsA 15, Moldava nad Bodvou
ADAM DOLNÝ, 7 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
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TIMEA LAZOROVÁ, 7 rokov, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
EMMA TKÁČOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce
MAXIM LAJČIAK, 8 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
SEBASTIÁN HANGURBADŽO, 8 rokov, CVČ Podolínec
ANDREJ FÁBRY, 8 rokov, ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica n/Váhom
LENKA GLADIŠOVÁ, 6 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
DALIBOR RÝDZIK, 8 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
MIRIAMA ŠIMONOVÁ, 6 rokov, ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
VIKTÓRIA DUDKOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Ul. P. J. Šafárika, Previdza
LAURA SCHURDÁKOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
EMA REŽNÁ, 11 rokov, ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
ROMAN PECHA, 14 rokov, ZŠ s MŠ, Hlavná 369, Hrabušice
KRISTÍNA BALÁZOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
ANNA SUDOROVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
SIMONA MIČECHOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
MONIKA ZACHAROVÁ, 13 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
TATIANA SUKENÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
EMA KRETOVÁ, 11 rokov, ZUŠ F. Špániho, Martinská 19, Žilina
ANDREA PAVLINSKÁ, 11 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
ANETA MLYNÁRIKOVÁ, 13 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Matúškova 5, Dolný Kubín
ONDREJ FEDORKO, 11 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
MICHAELA PAVLIČKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok
DÁŠA HERMELOVÁ, 8 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
AMÁLIA ČERYOVÁ, 8 rokov, ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok
KATARÍNA KYŠEĽOVÁ, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
RÓBERT DOLNÍK, 9 rokov, ZUŠ F. Špániho, Martinská 19, Žilina
BIANKA BUDZÁKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
NIKOLA GONDEKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
NATÁLIA PRÍHODOVÁ, 10 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
MIA CHOROGWICKÁ, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
EMA HRIŇOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
LEA LIPTÁKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ F. Špániho, Martinská 19, Žilina
NINA HAVRANOVÁ, 5 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
OLÍVIA ŽEMBOVÁ, 5 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
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SLOVO POROTY

LITERÁRNA TVORBA

Podobne ako predošlé ročníky aj rok 2015 bol v počte zaslaných prác do súťaže DÚHA bohatý a úrodný.
Organizátori si pre súťažiacich opäť pripravili zaujímavé témy, ktorých sa malí spisovatelia viac-menej
dobre zhostili.
V mnohých prácach nechýbal nápad a originálne videnie sveta, ale aj básnická a prozaická zručnosť.
Napriek tomu, že väčšina súťažných prác bola veľmi dobrá, o čom svedčí i množstvo cien, ktoré porota
udelila, našli sa i texty, ktoré boli o čosi menej umelecké.
V prípade témy mesto, v ktorom bývam sa do súťaže dostali rôzne projekty týkajúce sa dejín mesta
alebo opisu jeho súčasného stavu. Nepochybne išlo o zaujímavé texty a veľa sme sa z nich dozvedeli o
rôznych kútoch Slovenska. Napriek tomu sme ich nemohli hodnotiť ako literárne diela. Literatúra by totiž
mala človeku poskytnúť nielen informácie, ale aj istý ESTETICKÝ ZÁŽITOK, ktorý tu chýbal. Očakávali
sme, že nám mladí spisovatelia ponúknu svoj vlastný pohľad na mesto, v ktorom žijú, že nám ho opíšu cez
nejaký zážitok či pocit. Informácie o tom, kde a koľko žije obyvateľov, a kedy dané mesto alebo obec vznikli,
si dokážeme nájsť v knihách a na internete. To, čo je však neopakovateľné a čo nenájdeme nikde inde, len v
literatúre, je autorov vzťah k mestu, ktorý nám dokáže sprostredkovať, tlmočiť pomocou UMElECKÝCH
OBRAZOV a METAFOR.
Podobné to bolo aj pri téme Moje koníčky. Súťažné práce venované téme, ktorá doširoka otvárala brány
fantázie a ponúkala možnosti vytvoriť zaujímavý, pútavý text, často zostali len na úrovni akéhosi stručného
životopisu. Súťažiaci len vymenovali množstvo koníčkov, ktorým sa vo voľnom čase venujú. Je to síce
chvályhodné, že sú takí činorodí, ale opäť to nie je LITERATÚRA. Čitateľov skôr zaujíma príbeh, ktorý sa s
daným koníčkom spája, nejaký veselý alebo smutný zážitok. Aj porota chcela vedieť, čo vás k danému
koníčku priviedlo, prečo sa mu venujete, ale to všetko zabalené do pútavej podoby rozprávania, prípadne
cez poetické slovo básne.
Tak ako po iné roky, ani tentoraz v súťažných prácach nechýbali motívy a témy známe z kníh a filmov,
preto by som opäť zdôraznil slovo ORIGINALITA. Možno sa Vám zdá, že ak si pomôžete niečím, čo ste
videli alebo čítali, bude vaše dielko lepšie a zaujímavejšie, no nie je to pravda. Porotu nezaujíma, čo
vymysleli iní, teší sa na to, čo ste vymysleli VY.
Aby som však nebol len kritický, musím povedať, že množstvo prác bolo dobrých, ba až veľmi dobrých.
Autori sa v nich popasovali s témami a vytvorili krásnu básničku či pútavý príbeh. Niektoré z nich sme čítali s
napätím, pri ďalších sme sa zas usmievali, pri iných sme žasli nad tým, kde sa toľko talentu nabralo v pere
autora či autorky.
Myslím si, že za to, že nám do súťaže Dúha prišlo opäť toľko kvalitných prác, musíme poďakovať
učiteľom a rodičom, ktorí sa deťom venujú a vedú ich po ceste literatúry.
Na záver mi dovoľte zaželať všetkým množstvo INŠPIRÁCIE a vyjadriť nádej, že sa v súťaži Dúha a v
Starej Ľubovni stretneme znova o rok.

PhDr. PETER KARPINSKÝ, PhD.
Vedúci katedry slovenského jazyka FF PU v Prešove
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OCENENIA

LITERÁRNA TVORBA

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.)
POÉZIA
1. MIESTO
MARTINA VILINOVÁ, 10 rokov, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa
2. MIESTO
LÍVIA HUDÁKOVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
3. MIESTO
TAMARA MAROVÁ, 9 rokov, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
ČESTNÉ UZNANIE
KAROLÍNA JAKUBOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
DÁVID JELENČÍK, 7 rokov, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa
PETER NANIŠTA, 10 rokov, ZŠ s MŠ Lokca
KARIN PETRUŇOVÁ, 9 rokov, ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
KRISTÍNA URDOVÁ, 10 rokov, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa
II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ)
PRÓZA
1. MIESTO
SAMUEL FLICKINGER, 10 rokov, ZŠ Podzáhradná 51, Bratislava
2. MIESTO
TATIANA SOCHULIAKOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
3. MIESTO
LAURA ČÍŽOVÁ, 9 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice
ČESTNÉ UZNANIE
VERONIKA BELICAJOVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
ZUZANA BILOVECKÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ Hniezdne
PETRA GOLIANOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa
III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.)
POÉZIA
1. MIESTO
LÍVIA FURTKEVIČOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
2. MIESTO
NATÁLIA NAMISLOVSKÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ Lokca
3. MIESTO
JÚLIA PLATKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
ŠTEFÁNIA BADOVSKÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ Hniezdne
ČESTNÉ UZNANIE
LENKA RUSŇÁKOVÁ, 11 rokov, Gymnázium Topoľčany
DOMINIKA STRUKOVÁ, 13 rokov, ZŠ Šarišské Jastrabie
TIMEA ZÁBELOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ Lokca
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III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.)
PRÓZA
1. MIESTO
SOŇA HLAVÁČOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
2. MIESTO
ZUZANA VLČÁKOVÁ, 13 rokov, ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné
3. MIESTO
PATRÍCIA GOREOVÁ, 14 rokov, ZŠ Komenského, Trebišov
ČESTNÉ UZNANIE
KARIN FÁBRYOVÁ, 15 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice
LAURA FEDORKOVÁ, 13 rokov, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
ALEXANDRA CHAMILLOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
SÁRA KIČUROVÁ, 11 rokov, ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa
TERÉZIA MILANOVÁ, 13 rokov, ZŠ Tlmače
PAVLÍNA PETRŽELKOVÁ, 13 rokov, Evanjelické lýceum, Palisády 57, Bratislava
KAMILA PLAVNICKÁ, 13 rokov, ZŠ Staničná, Košice
JAKUB RONČÁK, 15 rokov, 15 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
SONIA SABOVČÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ Staničná, Košice
JURAJ VANČIK, 13 rokov, ZŠ Šarišské Jastrabie
IV. kategória - ZUŠ
1. MIESTO
MÁRIA BARNOVSKÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. MIESTO
SAMUEL JANTULÍK, 11 rokov, ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto
3. MIESTO
JAKUB OLEJNÍK, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
NIKOLA AFTANASOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE
LUCIA KOTLÁROVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto

MIMORIADNE CENY
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR
SOŇA SOKOLOVÁ, 14 rokov, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa (poézia – 3. kat.)
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ, 14 rokov, Gymnázium Topoľčany (poézia – 3. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
NIKOLA SOCHULIAKOVÁ, 13 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné (poézia – 3. kat.)
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
DÁVID RÝS, 9 rokov, ZŠ Podzáhradná 51, Bratislava (próza – 2. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
RADOSLAVA BARDZÁKOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Hroncova 23, Košice (poézia – 3. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
MÁRIA MEDERLYOVÁ, 8 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice (próza – 2. kat.)
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
SVETLANA FABRIKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Školská, Hriňová (próza – 3. kat.)
CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
VANESA KNAPIKOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica (poézia – 2. kat.)
CENA POROTY
JAKUB PLUTA, 13 rokov, ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa (poézia, próza – 3. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU
LÍVIA BAYALINOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Hroncova 23, Košice (próza – 2. kat.)
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KEĎ KRESLÍM
Keď kreslím...
Nevnímam
Nepočúvam rodičov
Nevšímam si nikoho
Neotravujem
Neupratujem
Neučím sa
Nenudím sa
Nerobím si domáce úlohy
Nepozerám televízor
Nepotrebujem počítač
Nepočujem mobil
Nejem
Nepijem
Nerozprávam
Mám len na stole živý obraz
plný farieb, vôní a zvukov,
ktoré ešte pred chvíľou driemali
v mojom vnútri.
MARTINA VILINOVÁ
1. MIESTO

xxx
vietor lieta ticho okolo stromu
ohromne svojim deťom rozpráva rozprávku
„Listy, už ide zima“
a oni: „My vieme, už o chvíľu spadneme, a pritom sa zakrútime“
ja pri nich sedím
a maľujem ich
prstom do sveta

xxx
namaľujem si
sladký život
ako
vanilkovú výšku
chladený ovocný čaj
orieškový dezert
chutí mi
LÍVIA HUDÁKOVÁ
2. MIESTO

MOJE MESTO
V strede Spiša mesto stálo
Iglovom sa nazývalo.
Dávno tam žil Konrád Gaal
v meste zvony odlieval.
Ako to už býva, milí, zlatí,
všetci tu chceli byť bohatí.
Lenže ako na to?
V našich baniach sa našlo aj zlato.
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A tu zrazu novinka,
železničná mašinka.
Levočania sa jej báli,
my sme ju však privítali.
A ako je to dnes?
Naše mesto je Spišská Nová Ves.
Všetkým sa tu dobre darí,
veď žijeme v Slovenskom Raji.
TAMARA MAROVÁ
3. MIESTO

HASIČSKÁ TRADÍCIA V NAŠEJ RODINE
Volám sa Samuel, no kamaráti mi vravia Samo, Samko. Navštevujem štvrtý ročník na Podzáhradnej
ulici v Bratislave. Do školy chodím rád, mám tam výbornú pani učiteľku a výborných kamarátov. V škole sa
učím veľmi dobre, mám rád matematiku. Chodím aj na basketbalový krúžok. Rád sa bicyklujem, hrám
futbal.
No mojou najväčšou záľubou je hasičská práca. Je to už naša rodinná tradícia, ktorú som neporušil ani
ja, ani môj brat. Už moje prvé nesmelé kroky ma viedli na hasičskú zbrojnicu. V podstate som pri nej
vyrástol. Môj dedo býva pri hasičskej zbrojnici a často som sa u neho hrával so sesternicou na hasičov.
Hasičská práca sa v našej rodine odovzdáva z otca na syna. Môj pradedo, dedo, strýko, môj otec boli a sú
hasičmi.
V našom dobrovoľnom hasičskom zbore je aktívnym členom už aj môj starší brat. Každú chvíľu
využívam na to, aby som mohol byť v hasičskej zbrojnici, či pomáhal našim hasičom. Otec i dedo sú mojimi
učiteľmi i radcami. Zaúčajú ma do tajov hasičského umenia, do hasičskej techniky, či ma berú na výjazdy
na hasičskom aute. Najradšej mám letné prázdniny, nie preto, že nie je škola, ale preto, že cez letné
prázdniny svoje vedomosti môžem rozdávať svojim rovesníkom. Každé leto k nám chodia na hasičskú
zbrojnicu deti z denných táborov. Vtedy sa cítim ako ozajstný hasič, lebo otec mi pridelí skupinu detí a ja im
rozprávam o hasičskej technike.
Otec je veľmi dobrým hasičom a robí rôzne školenia pre iných hasičov. Často s ním chodím na tieto
školenia a naučím sa tam rôzne nové veci. Je to moja druhá škola. Som hrdý na to, že moja rodina má
takéto záľuby, ktoré preniesli aj na mňa. Som rád, že ma berú už ako súčasť nášho hasičského zboru. A
najväčšou mojou radosťou je to, keď vidím okolo seba šťastných ľudí. Viem, že mi moji kamaráti aj občas
závidia. Veď koľko detí sa môže pochváliť tým, že sa vozí v hasičských autách a vidí hasičov pri výcviku.
Na zbrojnici mám aj svoje hasičské hadice a prúdnicu. Keď cvičia starší hasiči, môžem si moje hadice
vybrať a tiež striekať na terč. S hasičmi chodím aj na rôzne akcie a súťaže v hasičskom športe. O päť rokov
budem môcť súťažiť aj ja v týchto súťažiach. Najväčším vzorom je pre mňa môj otec. Je v našom zbore
veliteľom. Aj mne už kúpil červenú hasičskú prilbu. Červenú preto, lebo je to označenie veliteľa. Tá moja je
síce ešte detská, no keď vyrastiem a stanem sa profesionálnym hasičom, bude pravá. Chcem byť
hasičom, je to môj sen a určite sa mi splní. Stanem sa ďalším pokračovateľom hasičského umenia v našej
rodine. Myslím si, že rodičia budú na mňa hrdí, lebo toto povolanie ma veľmi baví a už teraz to robím rád. A
hoci je to zatiaľ len mojím koníčkom, raz určite sa táto moja záľuba premení na profesionálne zamestnanie.
SAMUEL FLICKINGER
1. MIESTO

ZÁKAMENNÉ ZA KAMEŇOM
Zákamenné. Tak sa volá dedina na Orave, kde som doma. Od malého detstva som sa často zamýšľala
nad tým, prečo má práve takýto názov. Nie že by sa mi nepáčil. Nešlo mi do hlavy, prečo práve Zákamenné.
Veď široko ďaleko nevidno nijaký kameň, podľa ktorého by to pomenovanie bolo možné. Pôda, ktorú
obrábame ja síce kamenistá, ale aj tak dokáže uživiť všetkých ľudí, ktorí stoja o jej plody.
Skúmala som aj pomenovania susedných obcí. Novoť mi pripomína slovo novoty- asi tam stále mali
niečo nové. Oravská Lesná je naozaj obklopená lesmi a tak sa jej tento názov veľmi hodí. Ale Zákamenné
mi jednoducho nešlo do hlavy.
Musím povedať, že v mojej rodnej dedine je veľmi pekne. Nechcela by som bývať nikde inde na svete.
Rozprávkovo rozkvitnuté lúky cez leto a cez zimu zas kopce prikryté obrovskou bielou perinou- nevymenila
by som to za nič na svete.
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V každom ročnom období tu môžem robiť toľko zábavných vecí- kúpať sa v potoku, či korčuľovať sa na ňom
keď v zime zamrzne. Zbierať hríby na kopcoch, či šmýkať sa na sánkach po vŕzgajúcom snehu. Mám tu
všetkých ľudí, ktorých mám rada. Rodinu aj kamarátov. Je tu škola, kde rada chodím a tiež kostoly, kde sa
stretávame na bohoslužby. Na kopci je Kalvária s krásnym výhľadom, kde radi chodíme s rodinou
oddýchnuť si a nabrať sily.
Najradšej mám, keď sme všetci doma. To ale nie je možné stále. Keď moja sestra začala chodiť do školy
na internát, veľmi som sa trápila, že ju neuvidím každý deň. Vtedy mi povedala jednu dôležitú vetu: „Neboj
sa, domov to nie je tak ďaleko. Človek by tam kameňom dohodil.“
Vtedy som pochopila, prečo sa moja dedina volá Zákamenné. Veď je to za tým kameňom, o ktorom mi
hovorila sestra. Možno naši starí otcovia, ktorí museli chodiť ďaleko od rodiny za prácou takto utešovali
svoju rodinu.
Lebo nech sme kdekoľvek- domov by nemalo pre nás byť nikdy ďaleko. Len toľko, že by tam človek
kameňom dohodil. A to je u nás doma. Za kameňom- v Zákamennom.
TATIANA SOCHULIAKOVÁ
2. MIESTO

BICYKLOVANIE JE ZÁBAVA
Volám sa Laura a som baba, akých sú tisíce. Chodím do školy, ktorú veľmi nemusím, ale mám veľké
množstvo záľub, ktoré milujem. Každý deň nejaký krúžok: výtvarka, dramák, tanečná. No proste maratón.
Často prídem domov mŕtva. Padnem do postele ako „zbitý pes.“ Ale mne to vôbec nevadí. Na krúžkoch sa
môžem vyblázniť, odviazať, no proste, byť sama sebou. Viete, chcem byť herečka, tak musím pre to niečo
spraviť. Víkendy prežívam v pokoji domova, rozvalená na gauči pred telkou. Čerpám silu na celý ďalší
týždeň.
Blížili sa moje narodeniny a tešila som sa na darčeky. Mama vždy vymyslí niečo originálne. No tentoraz
ma šokovala: bicykel. Ja a bicyklovanie? To nemyslí vážne. „Uvidíš, na bicykloch zažijeme veľa zábavy,“
tvrdí mama. No, som zvedavá. Už druhý deň sedím na bicykli a zadok mi úplne zdrevenel. Niektoré záľuby
môžu byť aj trochu bolestivé. Prechádzame dedinou a ideme sa pozrieť dolu k železnici. Vidina, že na
chvíľu zleziem z bicykla mi dodáva silu. Mamina prejde okolo starého kusu dreva a ja spozorujem, že sa za
ním čosi mihlo. A veru, už o pár sekúnd mám pred sebou malého, ale o to zúrivejšieho psíka, podľa mňa
rasy buldoček. Vypleštím na neho oči a snažím sa pribrzdiť. Ťažko sa mi podarí dostať bicykel pod kontrolu
a zastaviť ho. Buldočkovi to ale očividne nestačilo. Vyštartoval po mne ako besný a ja som netušila čo v tom
momente robiť. Jediné čo mi napadlo, skočiť opäť na bicykel a frčať preč. Pes sa ale nevzdával a vyzeral,
že práve dostal chuť na moju topánku. Zúfalo som kričala na mamu: „ Mamíííí, mamííí, naháňa ma zúrivé
psisko!“ Ona ma však už nepočula. Predpokladám, že bola už niekde pri železnici. Nezabudnem ale na
nadšený výraz toho psa. Tuším si ma riadne užíval aj napriek môjmu predinfarktovému stavu. Pred nami
bol našťastie väčší kopec a vzhľadom na jeho hmotnosť a kondičku som tento boj vyhrala 1:0. Keď sa
mamine konečne uráčilo zastať, celý zážitok som na ňu vysypala. Prekvapene na mňa pozerala nič
netušiac o mojom vrieskaní a domáhaní sa pomoci. Po krátkom oddychu sme pokračovali na hlavnej ceste
ďalej po vytýčenej trase. Keď som spomínala, že som vyhrala 1:0, to som ešte netušila, že náš súboj sa
ešte neskončil a opäť sa stretneme zoči - voči. Teraz pre zmenu mama zazrela pohyb v kroví a nadšene mi
urobila prednášku o krásnom prírodnom úkaze, v presvedčení, že videla malého zajačika. Keď sa zo
zajačika vykľul buldoček, zmeravela. Vidím ako jej tvár bledne strachom a tak sa chopím iniciatívy. Chytím
papek a inštinktívne ho odhodím najďalej ako vládzem. Na naše prekvapenie, buldoček okamžite zmení
smer svojej trasy. Očividne ho niekto naučil aportovať. Zavelím: „ Na bicykle!“ Mama len súhlasne prikývne
a už opäť sedíme na bicykloch a frčíme, ako by sme len pred chvíľou začali našu cyklotúru. Rýchlosťou
blesku sa dostaneme k cieľu našej cesty. „Fu, to teda bola jazda,“ vzdychnem si. Netušila som, že na
bicykloch môže byť taká zábava.
Odvtedy s maminou pravidelne, každý víkend, brázdime na bicykloch okolie našej dediny. Vždy
zažijeme nejaké dobrodružstvo. Ale čo mám na tom najradšej ja, je ten pocit slobody a rýchlej jazdy a
predovšetkým víťazstva z každého vyšliapaného kopca. Nechcem sa chváliť, ale na prvé sväté prijímanie
som dostala nový bicykel s prevodovkami, na ktorom sa mi jazdí veľmi dobre. Bicyklovanie sa stalo jedným
z mojich najobľúbenejších koníčkov. Robím tak niečo pre svoje zdravie, som na čerstvom vzduchu a
uznajte, herečka musí mať predsa dobrú figúru, či nie?
LAURA ČÍŽOVÁ
3. MIESTO
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nebo
veľké more atramentu
modrý plyšový medvedík
(pritúlim sa k nemu)
som machuľa

xxx
strom mi kreslí jeseň do dlaní
keď hrable chodia po tráve
a dážď po lúke
vietor maľuje veselé listy
píšu si domácu úlohu
zajtra idú prvýkrát do školy
potom sa ukladajú spať
spolu so slnkom
veď celý deň nám svietilo
LÍVIA FURTKEVIČOVÁ
1. MIESTO

MÔJ HRAD
Niekedy si kladiem otázku,
kde sa skryť,
keď slzu
neunesiem,
kde zavesiť
úsmev Mony Lísy,
aby som utajila
svoje šťastie.
Kde mám svoj hrad,
v ktorom sa zahrám na Ruženku.
Je ďaleko za horami,
kde len smelá noha môže vstúpiť,
kde šperk cenu nemá,
pretože je nemá?
NATÁLIA NAMISLOVSKÁ
2. MIESTO

HUDBA
Ríša myšlienok,
ktorú žiadne slovo neopíše.
Prívalová vlna,
čo nezanechá za sebou spúšť.
Keď som na dne,
vždy ma nadvihne.
Najkrajšia dcéra krásy,
najlepšia priateľka fantázie
MOJA HUDBA.

ZBOŽŇUJEM...
Zbožňujem spánok
Často spávam
Som neúnavne ospalá
Rada snívam o spánku
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Zbožňujem hudbu
Často mojím telom hýbe
Som do nej zbláznená
Rada s ňou snívam
Zbožňujem beh
Často mi vietor češe vlasy
Som nezastaviteľná
Rada sa za niečím náhlim
ŠTEFÁNIA BADOVSKÁ
3. MIESTO

MOJA DEDINA
I
vietor spieva pomalé piesne
farby sedia na tráve
listy rýchlo tancujú
štetec lieta po stromoch
rým behá po sadoch
básnik ho zbiera
sladké šípky zamaľovali celý les
II
náhrdelník
dvoch ľudí spája
korálku po korálke
stretla som ju na chodníku
pod nohy si mi spadol ako list
III
začalo sa chumeliť z neba
anjel vysypal tú posýpku na celý svet
ľudia si z nej dávajú srdcia pod stromček
JÚLIA PLATKOVÁ
3. MIESTO

MESTEČKO PRE ĽUBKU alebo AKO JEŽIBABA ZMENILA SVOJ ŽIVOT
Žila raz jedna ježibaba, ktorá sa Ľuba volala a na osamelom vŕšku nad akýmsi mestom bývala. O život
pod vŕškom sa nezaujímala, vždy bola samučičká sama, ba ani kocúrika, ani hada nechovala. A keby ste
vedeli, ako hrozne vyzerala. Jej tvár bola špinavá od sadze a namiesto šiat nosila na sebe iba také handry,
čo kdesi v lese našla. Pohľad na ňu veru nebol dvakrát príjemný.
Jedného dňa sa Ľuba rozhodla, že už má tej samoty dosť. Veď aj rôčky pribúdali a sily ubúdalo. A tak sa
vychystala na prechádzku do mestečka pod vŕškom. Donútilo ju to dokonca aj umyť sa a učesať to hniezdo,
čo mala na hlave. No problém nastal, keď otvorila pavučinami obalenú starú skriňu, že si z nej vyberie
nejaké šaty odložené po mame. Zhrozila sa, lebo zistila, že mole sa už pustili do všetkého, čo v skrini viselo.
„Keby som tak mala aspoň jeden z tých Popoluškiných orechov!“ povzdychla si. No neostávalo jej nič iné,
ako vyprať tie handry, čo obyčajne nosila a zošiť z nich niečo, čo by sa aspoň trochu podobalo na šaty. Ale
treba uznať, že to bola šikovná ježibaba, na druhý deň mala handrové šaty hotové. Ba vzala si aj červený
klobúčik a kabelku, ktoré mala schované ako spomienku na svoju sestru. Keď zbadala svoj odraz v obloku
chalúpky, preľakla sa a zvolala: „Sto hrmených, kto si?!“ Nespoznala samu seba, ale pochvíľke jej došlo, že
tá žena je celkom kočka, a že je to vlastne ona, hoci sa už na ježibabu nepodobá. Potom naštartovala svoju
metlu a už letela do mesta.
Vonku bolo krásne, slniečko hladilo líca a vyčarovalo bledej Ľube červeň v tvári. Metla jej však začala
haprovať, a tak musela nečakane pristáť na moste cez rieku, po ktorom behali akési čudné štvorkolesové
rárohy. Sedeli v nich ľudia, kývali jej a trúbili na ňu. Ona tomu síce nerozumela, ale veľmi sa jej to páčilo. Ako
tak kráčala smerom do mesta, zbadala jednu ženu, ktorá sa na ňu dosť podobala. Zoznámili sa a po chvíli
sa ukázalo, že je to jej sesternica Anabela. A tá sa veľmi potešila, že sa našli, hoci sa ešte nikdy dovtedy
nevideli. Najprv si pokecali o sebe a o živote a Anabela sa rozhodla, že jej ukáže mesto.
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Ľuba bola v šoku, ale súhlasila. Jediné, čo sa opýtala, bolo: „Kde to vlastne sme?“ Odpoveď ju trošku
zaskočila: „Ľubovňa? Veď to znie podobne ako moje meno.“
Anabela vzala Ľubu najprv do nákupného centra. Mali to po ceste a okrem toho chcela Ľubke kúpiť
nejaké pekné pestrofarebné šaty. Potom ju vzala do kozmetiky, ku kaderníčke a aj na manikúru a pedikúru.
To bola premena! O Ľubke by už veru nik nepovedal, že je ježibaba. Veľmi jej to pristalo.
Ďalšou zastávkou bola galéria v Provinčnom dome. Ľubka bola nadšená, obrazy ešte nikdy nevidela.
Potom prešli cez celé námestie a park až do Domu mešťana. Cestou sa zastavili aj v Kostole sv. Mikuláša a
Anabela Ľubke vysvetlila, prečo tam ľudia chodia. Kostol sa jej síce páčil, ale nechápala, prečo by tam mala
chodiť aj ona – ježibaba. Po tom, ako si prezreli Dom mešťana, Ľubka priznala: „To je krása, aj ja by som
chcela takto bývať!“ Púť po kultúrnych pamiatkach obe dámy dosť vyčerpala, a tak zašli do neďalekej
cukrárne a Ľubka sa oblizovala, aké boli koláčiky výborné. A keď odchádzali, kúpili si aj zmrzlinu.
Anabela napokon pozvala svoju sesternicu domov. Bývala na sídlisku v paneláku. Tie obrovské
domiská, teda bytovky, Ľubke najprv naháňali strach, ale napokon sa jej tam tak zapáčilo, že sa jej veru
nechcelo vôbec vracať do tej svojej malej studenej stuhnutej chalúpky. Anabela bola veľmi dobrým
človekom, a tak sa postarala, aby sa mohla Ľubka presťahovať do vedľajšieho bytu. To bolo radosti! Ľubka
jej bola veľmi vďačná. Z okna bytu videla dokonca aj kopec, na ktorom predtým bývala, ale zrazu tam stál
krásny hrad. Už ju to ani neprekvapilo, pretože tento jej nový život bol ako z rozprávky.
Novú obyvateľku bytovky si obľúbili aj ostatní susedia a najmä Anabeline deti. Na druhý deň jej dokonca
navrhli, že ju vezmú do útulku pre zvieratá. Ľubke tam do oka padol taký malý, milý psík, ktorý vyzeral dosť
smutne. Pripomenul jej, ako smutne si aj ona dovtedy žila, keď bola sama. A tak si ho odniesla domov. A
svojho nového parťáka pomenovala Miki.
Život v mestečku sa Ľubke veľmi páčil, a dokonca po čase začala aj pracovať. Bola upratovačkou v
neďalekej škole. A vlastne, čo iné by ježibaba aj mohla robiť? Veď s metlou si vždy rozumela najlepšie. V
škole si ju obľúbili aj deti. Viete prečo? No predsa preto, že deti milujú záhady a rýchlo vycítili, že Ľuba je taká
milá, dobrá ježibaba.
SOŇA HLAVÁČOVÁ
1. MIESTO

EXISTUJE VEĽA CIEST...
„Počuli ste už o Guliverovi..... počuli ste... počuli.....?“
„Stop, pauza! Deti, musíte sa do toho viac vcítiť.“
,,Počuli ste už o Guliverovi...počuli ste...počuli...?“
,,Ok...držte to, je to výborné....“
Áno, chodím na divadelný krúžok. Je to tak. Ten pocit, keď som na javisku a hrám divadlo je neopísateľný.
Javisko je ako lúka, kde sa môžem vyblázniť a byť šťastná. No aj smútiť za zranenými kvetmi, za
nešťastnými postavami. Keď sa po ňom prechádzam, páči sa mi ako pod mojimi nohami vŕzgajú dosky a pri
tom tvoria tajomnú melódiu. Všetko je zrazu čarovné, zabúdam na školu a domáce úlohy, zrazu žijem len
pre divadlo. Celý deň by som sa chcela prechádzať po javisku a žiť sny vymyslených postáv. Každý deň som
nedočkavá, čo naša šikovná režisérka opäť vymyslí.
Milujem, keď hráme divadlo pre verejnosť. Na konci predstavenia mám vždy radosť, že sme ľuďom
odovzdali pekný príbeh a chce sa mi veriť, že aj zážitok. Náš celý súbor sa snaží pocity preniesť na divákov,
ktorí sedia na stoličkách a dívajú sa na nás.
Jednu vec, ktorú vážne ľutujem je to, že som si tento krúžok nevybrala skôr.
,, Ja na to nie som dobrá, som moc malá...mám trému, neviem sa uvoľniť ...a dokážem sa naučiť texty?“
rozmýšľala som.
Neverila som si. Nebola som zvyknutá vystupovať pred toľkými ľuďmi.
No keď moje BFF čiže „najlepšie kamarátky navždy,“ povedali, že ony to idú skúsiť, pridala som sa k nim.
,, Jeden rok nie je tak veľa, uvidím...veď odísť sa dá vždy,“ povzbudzovala som sa.
Prvý rok bol naozaj náročný a priznám, mala som chuť odísť, všetko hodiť za hlavu a žiť si svoj pokojný život
šedej myšky.
Dostala som totiž hneď hlavnú rolu. Bola som ženou malého vrabčeka, ktorá veľmi chcela deti, ale akosi sa
nedarilo. Poslala svojho muža za Bohom, aby im pomohol. Lenže Tma zajala všetkých vtákov a chcela, aby
spievali len pre ňu.. ....jasné, že sa všetko dobre skončilo, aj pre mňa. Pochopila som, že režisérka nám
musí povedať, čo nerobíme dobre, len to posúva...aj keď kritiku bolo niekedy veľmi ťažké prijať.
Teraz hrám Stelu, ktorá spolu s Guliverom putuje do krajiny koní, ktorú objavila v knihe a chce ju nájsť. Je to
slobodná zem, kde žijú múdre kone. Nepoznajú závisť, klamstvo, výsmech, ktoré Stela zažíva vo svojom
reálnom živote.
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Odvtedy to nie je rok, ale už tri a náš súbor sa dostal aj na európske javiská. Za tú dobu sa na mňa veľa
nalepilo. Vrabčica ma naučila, že si treba navzájom pomáhať, Stela mi dala trpezlivosť a odhodlanie ísť si
za svojím snom. A pobyt v zahraničí mi ukázal, že ešte potrebujem mamu, rodinu, domov.
Divadelný krúžok ma zmenil. Už nie som tá, čo si neverila že divadlo nie je pre ňu. Ale som tu ja- nová,
sebaistá a veľmi, veľmi šťastná.
ZUZANA VLČÁKOVÁ
2. MIESTO

MUZIKANT A KNIHOMOĽKA
Bežala najrýchlejšie ako len vládala. Už jej dochádzal dych a cítila ako jej srdce buší v ušiach. Bála sa,
že nestihne svoj vlak, ktorý mal čas odchodu presne o minútu. Na stanici plnej ľudí s kuframi sa ľuďom
snažila vyhýbať, ale v tej rýchlosti sem- tam do niekoho vrazila a nestihla sa ani ospravedlniť. Vlak nemohla
zmeškať! Ak by ho zmeškala, to by znamenalo, že príde o koncert svojej obľúbenej skupiny, na ktorý sa
tešila už celé mesiace. Lístok bol poriadne drahý, ale nakoniec sa jej podarilo zohnať toľko peňazí a nebolo
to ľahké! Ak teraz zmešká vlak, bude to katastróóófa. Lístok na vlak aj na koncert jej prepadne, a to by
znamenalo, že peniaze by vyhodila len tak do vzduchu -von oknom. Ale vo svojej duši našla aspoň trochu
sily na to, aby pokračovala v ceste k vlaku. Určite bežím lepšie ako najrýchlejší bežec na svete, pomyslela
si Anna. Ale nedala sa odradiť. Prebehla po schodoch k nástupišťu štyri a bleskovo sa rozbehla k dverám
vlaku, pretože videla ako muž pracujúci na železnici dáva pokyn rušňovodičovi k odchodu. Anna preletela
cez dvere čo najrýchlejšie a hneď sa jej uľavilo. Zvládla som to, pomyslela si. Teraz bol problém nájsť
neobsadené kupé. Prešla celý vlak a asi po piatich minútach sa usadila, kde sedel chlapec v jej veku. Mal
čierne krátke vlasy a bol oblečený v čiernych džínach a v tričku s logom nejakej kapely.
„Smiem si prisadnúť?“ spýtala sa Anna. Chlapec sa pozrel na Annu a odpovedal:
„Samozrejme.“ Anna prikývla hlavou a sadla si do sedadla oproti nemu. Zadívala sa von oknom a sledovala
ako mizne krajina v rýchlosti. Anna však plánovala celú štvorhodinovú cestu stráviť čítaním svojej
obľúbenej knihy. Zo svojej tašky vybrala hrubú knihu s ohromným obalom. Knihu položila na svoje nohy a
ponorila sa do čítania. Čítanie kníh bola jedna z jej najobľúbenejších činností. Keď čítala, ponorila sa celou
svojou dušou do fiktívnych svetov, kde by chcela žiť. Prežívala každú jednu sekundu s hrdinami príbehov.
Občas si priala mať život ako v knihách, ktoré čítavala. Komu by sa nepáčilo byť hrdinom? Zachraňovať
ľudí spod nadvlády odporných mutantov nebolo vždy pre hrdinov jednoduché, ale na konci sa vždy dočkali
vytúženého víťazstva. Nikdy nemohla pochopiť prečo ľudia nečítajú. Pravdepodobne sa obávajú miliónov
slov, ktoré tvorili celý príbeh. Ale čas strávený nad knihami sa Anne vždy vyplatil. Pocit, ktorý zažívala, keď
dočítala poslednú stranu knihy bol neopísateľný. Celé dni nemohla prestať myslieť na osudy postáv.
Rozmýšľala nad tým, čo sa s nimi stalo, či žili šťastne až dokonca. Po prečítaní knihy mala vždy obrovskú
kopu nezodpovedaných otázok. Ale to je zmysel kníh! Donútiť nás prestať myslieť na naše vlastné
komplikované životy a aspoň na chvíľu sa ponoriť do problémov fiktívnych postáv. Niektorí ľudia myslia na
: „je nonsens prežívať všetky emócie postáv?“ Ale pre Annu to bola realita každodenného života. Čítanie
držalo jej myseľ pokope.
Za ten čas, kým Anna bola ponorená do ríše fantázie, pozoroval ju chlapec, ku ktorému si prisadla. Bol
taktiež veľmi zaneprázdnený, ale nie knihami. Hudbou. Mal slúchadla v ušiach a pohyboval hlavou do
rytmu piesne. Bol šťastný, že cudzinka sediaca oproti nemu ho nevnímala, pretože určite by sa smiala na
tom, ako si pospevuje. Anna sa ale odpútala od sveta fantázie vtedy, keď začula známu melódiu.
Započúvala sa do hudby a myslela na to, že tú pieseň pozná, ale odkiaľ. Po pár sekundách tuhého
premýšľania jej svitlo. Bola to pieseň jej obľúbenej kapely, ktorú uvidí presne o štyri hodiny! Zdvihla svoju
hlavu a pozrela sa pred seba na chlapca s tmavými vlasmi a s úchvatnými emeraldovými očami. Zdroj
piesne vychádzal z prehrávača, ktorý chlapec pevne držal v ruke.
„Ideš na koncert tej skupiny?“ spýtala sa Anna a ukázala smerom na jeho prehrávač. Vytiahol si z uší
slúchadlá a pozrel na Annu.
„Samozrejme, túto kapelu milujem! Tešil som sa na to celé mesiace!“ nadšene jej odpovedal a usmial sa.
„To je skvelé! Aj ja idem na koncert. Nemohla som tomu uveriť, keď som sa dozvedela, že prídu práve do
tohto zapadákova.“ Bola z toho unesená. Našla vo vlaku človeka, ktorý má rád tú istú kapelu ako ona.
Snažila sa presvedčiť svojich kamarátov, aby prišli s ňou na koncert, ale všetci ju odmietli s tým, že“ tú
kapelu nemusia.“
„Som Lukáš,“ predstavil sa.
„Anna, teší ma.“ Usmiala sa naňho.
„Som rád, že som stretol niekoho, kto má tiež rád moju skupinu. Všetci moji kamaráti si myslia, že je o
ničom. Ale mýlia sa. Je to totiž najlepšia kapela, ktorú som kedy počul,“ sťažoval sa Lukáš a Anna súhlasila
s tým, že je to najlepšia kapela na svete.
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„Súhlasím, pravdepodobne nevedia, čo je to skutočná muzika,“ prehlásila.
„Ich hudba je vážne originálna. Gitaristi sú naprosto úžasní a tak talentovaní. John McLean je najväčší
talent. Mohol by som počúvať celý deň ako hrá.“ A to nehovorím o basistovi. Neviem prečo si všetci myslia,
že basa nie je podstatná. Basa podľa mňa dotvára celú pieseň. Bez basy by to nebolo ono. Majú taktiež
skvelého bubeníka - je šialený! Vokalista má obrovský talent. Texty, ktoré píše sú precítené. Majú zmysel a
sú o niečom, v čom sa všetci môžu vidieť. Milujem tú kapelu.“ Rozplýval sa Lukáš.
„Hráš na nejaký nástroj?“ opýtala sa zvedavo Anna.
„Iste, hrám na gitaru už od detstva. Otec ma naučil hrať aj na bicie, ale keď hrám na gitare cítim sa lepšie. Čo
ty?“ obrátil otázku na Annu.
„Naučila som sa hrať na gitare, keď som bola malá a taktiež niekedy aj spievam, ale nie som v tom až taká
dobrá. Čítanie kníh mi ide lepšie,“ poukázala na knihu v jej ruke. Lukáš sa zasmial a pomyslel na hudbu.
Hudba bola u neho podstatnou časťou života. Pomáhala mu vždy, keď bol naštvaný na celý svet, ak bol
smutný alebo ak mal radosť. Hudba sa ho dotýkala. Keď mal sedem rokov dostal na Vianoce parádnu
akustickú gitaru, na ktorej sa naučil hrať za pár mesiacov. Bol neskutočne talentovaný, ale nepripúšťal si to.
Myslel si, že je hrozný, ale jeho hranie bolo fenomenálne. Hra na gitaru bolo niečo, čo robil od srdca. Nehral
z donútenia, ale preto lebo mal rád hudbu. Nechápal ľudí, ktorí nútili svoje deti naučiť sa hrať na hudobný
nástroj, hoci ich to nebavilo. Hudba vychádza zo srdca v situáciách, kedy sme rozžialení, nadšení alebo sa
cítime, že nosíme na ramenách ťažkosť nášho sveta. Bolo to pre Lukáša niečo ako knihy pre Annu. Lukáš
sa taktiež ako Anna mohol stratiť v hudbe a uniknúť realite. Boli to ich koníčky. Ich vlastný svet, kde ich nikto
nerušil. Keď Lukáš s Annou došli na koncert svojej obľúbenej kapely, mimoriadne si to užili. Bavili sa ako
nikdy predtým. Kapela hrala úžasne. Keď pozerali na kapelu, všetci členovia hrali od srdca. Robili to preto
lebo to bol ich sen. Sny, ktoré sa im splnili.
Taktiež Anna s Lukášom mali svoje sny a chceli si ich splniť. Lukáš dúfal, že raz bude stať na pódiu a
bude hrať na gitare pre publikum a možno raz jeho kapela vypredá celý štadión. Anna zas dúfala, že keď
bude staršia, stane sa z nej úspešná spisovateľka a jej knihy budú vychádzať po celom svete v rôznych
jazykoch. To by bolo skvelé!
Každý máme v živote nejaké koníčky, ktoré nám pomáhajú uniknúť z bláznivého sveta. Hobby by malo
každému robiť radosť a nikdy by sme sa nemali vzdať. Ak niekoho baví zbierať poštovné známky, alebo ho
baví zbierať nebezpečné druhy hmyzu, nech sa mu darí. Koníčky sú pre nás veľmi dôležité a nemali by sme
na nich zabúdať.
PATRÍCIA GOREOVÁ
3. MIESTO

MÔJ KONÍČKOVÝ TÝŽDEŇ
FAREBNÝ PONDELOK
Z mojej malej poličky
vykukujú farbičky.
Nenechám ich predsa tak
povedal by každý žiak.
A už kreslím stromy, kreslím vtáky.
Keď obrázok dokončím
do poličky ho odložím.
HUDOBNÝ UTOROK
Klávesy, gombíky, basy, mech
Kto vie to len háda, nech.
Noty, noty, notičky
A vznikajú pesničky.
Vedel by to chameleón
To je predsa akordeón
Rada chodím na hudobnú
Učiteľku ja mám dobrú
CHUTNÁ STREDA
V stredu po mne sestra skáče,
dostala chuť na koláče.
Hneď zástery berieme
a koláče pečieme.
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Rozvoniava celý dom,
zanesieme susedom.
A keď bude každý mať,
môžeme sa do nich dať.
MATEMATICKÝ ŠTVRTOK
Ja mám počítanie rada
a takto znie moja rada.
Počítanie potrebuješ
v živote ho uplatňuješ,
no logické hádanky
nie je nič pre padavky.
Ja počítam vo štvrtok
už päť rokov, rok čo rok.
PÍSMENKOVÝ PIATOK
Ja mám doma policu
a v nej malú knižnicu.
Knihy na mňa žmurkajú
pokoja mi nedajú.
A tak čítam všetky strany
knižka veľký poklad dá mi
A keď knihu dočítam,
veľkú radosť z toho mám.
SOBOTA PSÍKOV
Chovám doma zvieratko
a nie je to prasiatko.
Je to malý čierny psík,
takého psa nemá nik.
Je to ešte šteniatko
Tak ho volám Môj Ťapko.
Na lúke sa spolu hráme
a motýle naháňame.
ŠPORTOVÁ NEDEĽA
V nedeľu si oddýchnem
a poobede športujem.
V zime ťahám z garáže
sánky, palice a lyže.
V lete toho viacej mám.
Plávam a aj tenis hrám.
Takto končím týždeň milý
a na ďalší už zbieram sily.
MÁRIA BARNOVSKÁ
1. MIESTO

ZÁZRAČNÝ MOTÝĽ
Hádajte, ako sa volá malé mestečko, ktoré je celé oranžové, lebo starosta je posadnutý touto farbou?
Predsa Marhuľkovo. Ešte aj semienka marhuľovníka dal zafarbiť na oranžovo. A ja v tom meste bývam.
Volám sa Jožo Nový a mám rád farbu modrú. Možno preto, že obloha vysoko nado mnou je modrá a tú náš
starosta nedokázal prefarbiť na oranžovo. Oranžová mi už lezie krkom. Oranžové tričká, oranžový
gramofón, oranžové uhorky...!
Raz ma otec zobral do iného mesta. Vidím zelenú trávu, žltú púpavu, modrú rieku a dúhu. To je krása!
Juj! Zrazu sa moje plece zmenilo na pristávaciu dráhu. Odkiaľsi priletel pestrofarebný motýľ. Nastavím
dlaň a motýľ si presadol na moju ruku. Ukryjem ho do dlaní, opatrne, aby som mu nepoškodil krídla a
hádajte, kam som išiel. Za starostom.
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„Kým som starostom ja, Marhuľkovo nezmením! A ty trieľ do školy!“ A chcel za mnou zabuchnúť dvere.
„Stáť,“ skríknem. „Ešte mám toto.“ Starosta podišiel ku mne a zahľadel sa na motýľa. „Je nádherný,“
povedal. Vystrel som ruky a roztvoril dlane. Motýľ zatrepotal krídlami a vyletel cez otvorené okno.
Ešte v ten večer starosta vydal príkaz, aby mesto prefarbili.
SAMUEL JANTULÍK
2. MIESTO

DOMOV
Miesto, kde si listy šepkajú, ohovárajú.
Pomedzi konáre stromov viažu sa ľudské príbehy.
A v každom liste, v každej žile jeden cit,
láska a či nenávisť.
Si uprostred križovatky života.
Počuješ to? Myšlienky, pochybnosti i nápovedy.
Zamysli sa a začni dýchať.
Pripusti si všetky farby.
Ty budeš kráľovná,
kráľovná svojich citov
Medzi nami, stromami.

NAD BUDÚCNOSŤOU
Každý z nás má nejaký cieľ. Stať sa prezidentom, maliarom, mať veľkú rodinu a niekto, len aby prešiel
do ďalšieho ročníka. Každý cieľ má svoju hodnotu. Keď hľadím na ľudí, rozmýšľam o tom ako žijú a aký
skutočne majú cieľ. Možno niektorí zabojujú, aby si ho splnili, a tí ostatní to nechajú na osud. Ale osud nikdy
nezariadi, aby sa cieľ naplnil.
Hovorí sa, že človek je tvorcom svojho šťastia. Je na ňom, ako si ho poskladá. Možno sa niekto pýta, ako to
urobiť. Vraj stačí hľadieť vpred, neobzerať sa na krivdy, ktoré okolo teba prechádzajú alebo dokonca
kráčajú s tebou po tvojej ceste.
Múdri ľudia vravia: Nezabudnime žiť!
Nie je ľahké skutočne žiť. Život, ktorým prekorčuľujeme deň za dňom, nie je život. A je tu ešte ďalšia vec,
ktorá nám bráni splniť si svoj sen. Je to strach. Každý deň sa bojíme. Známky z testu, ľudí a či sa ráno
zobudíme. Poznám to tiež dôverne. Beriem strach ako ďalšie lano, ktoré nás ťahá k cieľu. Koľkokrát sa
stalo, že som zakopla, či dokonca spadla, vtedy som sa zamyslela nad budúcnosťou. A vôbec, dokáže to
naša generácia? Zbytočná otázka. Vždy to dokážeme. Ale je na nás, koľko úsilia preukážeme. Veď každý z
nás má nejaký cieľ. Aj ja ho mám. A tak ako iní ľudia neprestanem za ním utekať.
NIKOLA AFTANASOVÁ
3. MIESTO

ALEX
Slušný, pekný chlapec
má otázok veľký kopec.
Celý deň sa na to pýta,
čo mu v hlave rozum vŕta.
Má rád autá, domy, stromy
a aj v klietke živé tvory.
Má rád stroje, mechaniku,
má rád jazyk - hlaholiku.
Je to veľký nezbedník.
Taký chalan nie je nik!
Vie štrikovať a aj šiť,
už sa má s čím popýšiť.
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RAJ
Naše mesto - to je raj, ktoré žiadne iné mesto nenahradí. Prečo si to myslím? Lebo žiadne iné mesto
nemá taký skvelý ,,snow park“. A naše mesto má!
V žiadnom inom meste nebývajú moji kamaráti. A v našom meste sú! Preto si dovoľujem moje mesto
nazývať: RAJ.
Spomínam si na jeden deň, keď som bol v snow parku. Bolo to super! Vyskočil som na skokanskom mostíku
vyše dvoch metrov. Je to úžasné. Videl som všetko, celé mesto, ba i ďalšie dediny. Je to taký zážitok, na
ktorý nikdy nezabudnem. Raz som nešťastne pristál, krivo. BUM!!! BÁC!!! Vyzula sa mi lyža. ,,AÚÚÚ“,
skríkol som. Veľmi ma to bolelo, ale skoro sa mi to zahojilo.
Je to super sa nazývať občanom mesta. To preto, lebo aj keby som spadol, prišla by rýchla sanitka a
zachránila ma. Dokonca by ma mohol zachrániť aj tatík alebo mamka, lebo bývam tu a toto je môj domov.
JAKUB OLEJNÍK
3. MIESTO

MESTO OŽÍVA
Po čiernej noci
v sivom ráne ožíva mesto.
Oranžové križovatky sa plnia autami
ako sestrine vrecká gumenými macíkmi.
Z vedľajšieho vchodu vybehol pes
s ružovou sukňou
a za ním pani v modrých nohaviciach
s červeným rúžom v kabelke.
Slečna, čo nestíha do práce,
necháva na zelenom chodníku opätkové autogramy.
Pri supermarkete práve zastavila biela dodávka.
V sivom ráne ožíva mesto
a jeho gumené macíky
bojazlivo farbia deň do zlatožlta.
SOŇA SOKOLOVÁ
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR

AJ V NEČASE...
Keď stromy češe prudký vietor
a dážď umýva ulice,
slnko dnes zas ukradol niekto,
vločka mi drzo sadla na líce.
Aj v nečase viem
vychutnať si krásu
mokrých striech
a vyfúkanej ulice,
keď moje nohy po dlaždiciach idú
pod oknami
TOPOĽČIANSKEJ radnice
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Ja som tu doma
a mesto je môj dáždnik
aj teplý šál,
keď je treba.
Tak vidím svoje rodné mesto
a v ňom samú seba.
MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

ZA KAMEŇOM
pri príležitosti 400. výročia narodenia
25. júl 1615
Jeden
Dva
Tri
Štyri
Päť.....
Jeden vrch- Kamenné,
čo poklad v sebe skrýva.
Dva chrámy pokoja,
kde pravú podstatu hľadáš ty i ja.
Tri cesty poľné a len jedna moja je.
Na Kalváriu,
kde v jeseni umierať chodia motýle
a hľadať azyl v mojich dlaniach.
Štyri nádychy roka menia tej starenke tvár
a najviac pristane jej jar.
.
.
.
.
Päťtisíc sŕdc v nej jedným rytmom bije
rovnaké melódie zajtrajšieho dňa.
Bum, bum- bum...a
Bum, bum- bum...a
Jediná....
moja rodná dedina.
NIKOLA SOCHULIAKOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA

BRATISLAVA, MESTO S NEZABUDNUTEĽNOU POSTAVIČKOU
Bratislava je krásne mesto. A preto chodím s rodičmi veľmi rád sa túlať po kamenných chodníčkoch
Starého mesta. Aj v jeden letný deň sme sa prechádzali uličkami, až sme sa zastavili na Hlavnom námestí.
Sadli sme si na lavičku, aby sme si chvíľu oddýchli. Pod stromami bol príjemný chládok. Moji rodičia sa
vybrali do neďalekej kaviarne a ja som si pochutnával na sladkostiach. Vtom sa vedľa mňa usadil starší pán
v peknom čiernom obleku. Vedľa seba si položil paličku. Pozdravil sa mi a pritom sňal z hlavy svoj cylinder.
Veľmi som sa začudoval, že je takto oblečený, lebo bolo dosť teplo. Chvíľu bolo ticho. Zdal sa mi nešťastný.
Preto som ho ponúkol svojimi sladkosťami a on si vybral čokoládový cukrík. Vložil ho do svojich stareckých
úst a ticho si pomrmlal: Jáj, aká dobrota, už dávno som také niečo nejedol. A tak sa začal náš rozhovor.
Starý pán sa mi predstavil, že sa volá Ignác, no všetci ho volajú Náci. Vraj žil so svojimi rodičmi v Petržalke a
musel sa životom predierať sám. Hovoril o svojej krásnej Žanetke, ktorá ho však nechala. A on sa odvtedy
túla starými uličkami Bratislavy a spoznáva ich obyvateľov. Pri svojom rozprávaní sa stále usmieval a
každého úctivo pozdravil. Z hlavy vždy sňal svoj cylinder. Zdravil najmä mladé i staršie ženy a vždy im
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povedal: Ručičky bozkávam. Najprv som sa z tejto vety smial, no po čase som si na to zvykol. Aj to, že mu
mnohí ľudia odpovedali: Schone Nácin, ako sa máme? A on sa len pousmial a šibalsky sa pošúchal po
cylindri.
V tom sa vo dverách cukrárne objavili moji rodičia a ja som im vybehol oproti. Chcel som im toľko toho
povedať o pánovi v cylindri, že som hneď začal ukazovať na lavičku, kde som sedel. No v polovici vety som
sa zastavil. Zbadal som, že môj rozprávač tam už nie je. A tak som si zobral veci a s rodičmi som pokračoval
po Korze. Ako som tak išiel, zrazu som na rohu zbadal sochu môjho ,,známeho“ rozprávača.
Aj sa mi zdalo, že akoby na mňa jeho oči stále hľadeli. Dokonca sa mi zdalo, že na mňa aj žmurkol. A vtedy
sa pri ňom zastavili aj moji rodičia a začali mi rozprávať príbeh o staršom pánovi v cylindri. A ja som vtedy
vykríkol: Veď ja ho poznám, ja som sa s ním stretol. Rodičia sa len na mňa usmiali a ja som na rozlúčku
zakýval svojmu starému priateľovi. A vtedy som zbadal, že sa socha pohla. Sňala zo svojej hlavy cylinder a
poklonila sa nám.
Babke som vyrozprával svoj príbeh so starým pánom, s ktorým som sa stretol na Hlavnom námestí. Babka
mi uverila, čomu som sa najprv čudoval. No potom mi povedala, že v Bratislave máme aj hýbajúce sa
sochy. Aj Schone Nácin je v historickom centre ako socha, no mladí študenti chodia pravidelne do centra
Bratislavy, aby rozveseľovali ľudí tak, ako ich rozveseľoval Schone Nácin v minulosti. Vraj sa natrú farbou,
akú má socha a poklonia sa každému, kto sa usmieva. Odvtedy viem, že v Bratislave v letnom období
ožívajú sochy.
DÁVID RYS
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

MOJE MESTO
Lampy mestské žiaria v noci.
Kto si? Pýta sa ma niekto.
Mesto svoje vlasy nosí,
ulice a ľudí nieto.
Stromy vánkom sa kolíšu,
a v tme ani vtáky nespievajú.
Mestské veže básne píšu
a zvony na zvonkohre nemo hrajú.
„Kto si?“ Mesto sa ma pýta.
A ja naňho hľadím v čiernom kabáte.
Veď už nebo slnkom svitá,
veď aj svoje meno najprv z hlások skladáte.
Keď mesto už vylieza z čiernej noci
a lúče lesklé na moje perie padajú.
Keď po schodoch Urbanovej veže kráča ktosi,
havranie mláďatá rodičov hľadajú.
RADOSLAVA BARDZÁKOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA

ČÍTAM AJ POD LAVICOU
„Ak neprestaneš čítať, tak tú knihu týždeň neuvidíš!“ Túto vetu počujem skoro každý deň. Nie že by mi
rodičia zakazovali čítať, ale ja to fakt niekedy preháňam. Domáce práce na mňa zbytočne čakajú. Čítam
všade. Na posteli, v aute, v škole cez prestávky, dokonca aj na hodinách pod lavicou. Našla som si proste
úžasný koníček.
Už ako štvorročná som vedela čítať. Naučila som sa to sama. Prvá kniha, ktorú som chytila do ruky, bola o
lietadlách. Prečo práve tú vôbec netuším. Asi mala pekné obrázky. Odvtedy mi všetky knihy doma prešli
cez ruky a oči. Jedného dňa som prišla na to, že už nemám čo čítať. Mama musela ísť k babke a dedkovi
požičať mi niečo nové. Je jediné šťastie, že existujú knižnice. Tam vám je kníh. Keby som tam pracovala,
tak by som vedela deťom poradiť, ktoré knihy sú najlepšie.
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Všetko, čo prežívajú hrdinovia z kníh, prežívam aj ja. Keď sú smutní, smútim s nimi. Smiech a humor mám v
knihách rada, ale najradšej sa bojím. Čítam aj v posteli s baterkou pod paplónom. Rodičia si myslia, že už
dávno sladko spím a niečo sa mi pekné sníva. Ale to prenechávam môjmu bratovi. V škole sa mi tiež dobre
číta, len keby ma tam nevyrušovali deti a učitelia. Aj teraz mi oči behajú k časopisu, ktorý mi už trikrát zavrela
učiteľka. Proste, asi sa nezmením.
Dúfam, že spisovatelia budú naďalej tvoriť zaujímavé knihy. Nech sa nenudím. Taktiež sa teším na tie, ktoré
mi rodičia ešte nedovolia čítať.
MÁRIA MEDERLYOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE

MOJE NAJ ZÁĽUBY
Už sa to blíži. O chvíľu budem stáť na pódiu. Tréma vo mne stúpa, začína šteklenie v bruchu, pomaly sa
neudržím na nohách. Kamarátka v šatni mi drží ruku so slovami: ,,Kľud, kľud! Ty to zvládneš!“ Jej hlas ma
veľmi neupokojil. Ale pomohol mi vystúpiť na pódium. Už ma moderátorky predstavili. To nedopadne
dobre...
Nepochopili ste úvod? Ach, áno, to som celá ja. Snažím sa to všetko dramatizovať. Ale tento úvod bol môj
výstup na pódium. Tento výstup sa udial...dátum už neviem, ale bolo to na školskom podujatí pod názvom
My máme talent. Na tejto akcii som vystupovala dvakrát. Prvýkrát som spievala a druhýkrát sme sa s mojimi
kamarátmi predstavili ako kúzelníci. Moje a naše vystúpenie bolo odmenené potleskom. No spev a tiež
tanec nie sú mojím jediným koníčkom. Mám ešte jeden – je to divadlo. Chodím do literárno-dramatického
odboru v ZUŠ. Teraz hrám hlavnú postavu. Musím povedať, že tá postava je môj pravý opak. Je veľmi tichá,
milá, ale až príliš milá, trošku ustráchaná. A ja som skôr hlasná, strelená a nemám veľa kamarátov ako ona.
To kvôli tomu, že nie som veľmi sympatická. Aj keď sa snažím ako len môžem, všetkých len odoženiem.
Veľmi rada fantazírujem, večer pred spaním stále vymýšľam nové príbehy, ktoré by sa mohli použiť v
divadelnom odbore, ale sú veľmi nereálne (nedali by sa zahrať). Divadlo veľmi milujem, no moja artikulácia
je občas príšerná. Niekedy si nedám pozor a rozprávam veľmi rýchlo, takže mi občas nerozumieť.
Napríklad keď sme boli na súťaži Divadelná tehlička vo Svite, všetci porotcovia nám tlieskali, mali sme
veľký úspech, ale niektorým sa občas nepáčila moja artikulácia. Skrátka musím rozprávať pomalšie. Keď
sme sa zo súťaže vracali, v autobuse v uličke sme viezli biely paraván. Keď sa zotmelo a zasvietili sme,
veľmi pekne bolo vidieť na paraváne tiene, takže sme hrali tieňové divadlo.
Keď sme sa vrátili domov, uvedomila som si, že pred pár hodinami som stála na pódiu a dívalo sa na mňa
veľa neznámych tvárí, veľa neznámych ľudí, ktorí mne a mojím spolužiakom tlieskali.
SVETLANA FABRIKOVÁ
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

xxx
ako papier
ulica zasnežená perinou
sneh, ktorý práve padá
priesvitný mrak
pohybuje sa každý deň
v našich očiach

xxx
urobte si radosť
nabudúce
denne v tichu
skutočné príbehy so šťastným koncom
varíme
vonku v sile prírody
moja dedina
krajina
pravda
VANESA KNAPÍKOVÁ
CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
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OKNO
Je obraz,
ktorý sa stále mení.
Slnko, dážď, hmla,
poletujúci svet.
Usmievam sa,
keď vidím ako sa slnko kotúľa.
Mračím sa,
lebo čierne mraky
sa pomaly plavia po oblohe.
A nič
je to,
čo môžem
urobiť.

xxx
Vo svete je málo šťastia.
Dieťa sníva o hre.
S mamou a otcom.

FLORBALOVÁ ZÁCHRANA
Bol utorok. Úplne rovnaký ako každý iný. Ale aj napriek jeho bežnosti sa stalo niečo úchvatné. Po matike
sme si s kamošom vydýchli a dúfali, že nás už nič nevyvedie z miery. Do triedy zrazu vtrhol tréner nášho
florbalového tímu a svojím chrapľavým hlasom zahlásil: „Zajtra je turnaj a potrebujem vás do útoku,“ mrkol
na mňa i na Tomáša. Naše prekvapené tváre sa mu zdali asi dosť smiešne, a tak už s úsmevom pokračoval:
„Zajtra o 8.00 vás čakám pred školou. Zoberte si vodu, jedlo a halovky!“ Keď to dopovedal, rýchlym skokom
sa vytratil z triedy.
„Ulejeme sa zo školy!“ zrevali sme s Tomášom jednohlasne.
Na druhý deň sme presne pred ôsmou stepovali pred školou. Ešte nikdy sa mi nestalo, aby som niekam
prišiel načas. „Toto je deň zázrakov,“ pomyslel som si.
Turnaj bol napínavý. V dresoch a s hokejkami sme robili maximum. Ale domáci boli najlepší. Zo štyroch
zápasov neprehrali ani jeden, my áno. S druhým miestom sme boli spokojní. Aj tréner, náš záchranca.
Hoci rád čítam knihy, bicyklujem, hrám PC hry, florbalu sa nič nevyrovná.
JAKUB PLUTA
CENA POROTY

MESTO PLNÉ FANTÁZIE
„Sadnite si,“ povedala učiteľka, hneď ako vošla do triedy. Bola som trošku šokovaná, zvyčajne sa
postaví až pred katedru a tak zavelí, dnes sa akosi ponáhľa. To iba mne sa výnimočne dnes nič nechce,
som unavená, bude to asi tým počasím. Moje myšlienky preruší opäť svojím piskľavým hlasom učiteľka:
„Zatvorte si zošity a otvorte atlasy! Idem skúšať!“ KVAP. Prešli po mne zimomriavky, síce som sa učila, ale
človek nikdy nevie. „Kováč,“ vyvolala učiteľka Lukáša. KVAP. Celkom som si vydýchla, Lukáš pred tabuľou
„ehmka“, snaží sa niečo povedať o Košiciach, o našom meste. KVAP. KVAP. Niekto poriadne cez prestávku
neutiahol kohútik, KVAP, celkom ma to hypnotizuje... „Košice sú druhým najväčším mestom, tu žijem a
bývam. Je to moje mesto!“ KVAP.
Mesto, v ktorom bývam JA sa volá Larial. Tu sa všetci poznáme, sme ako jedna veľká rodina. V mojom
meste žije veľa zvieratiek a rastlín. Je tu aj čarovná jaskyňa. Volá sa Musica. Keď v nej niečo zaspievate,
tak sa to nesie ako ozvena. Každú sobotu chodíme s mamkou do tej jaskyne a počúvame ozveny hudby.
Vraciame sa domov krásne a usmievavé. Okrem jaskyne sa mi tu ešte páčia naše jednorožce. Sú veľmi
žiarivé a chutí im najmä čokoláda a pizza. Škola tu začína o 9:00 a končí o 13:45 a je hneď v centre mesta.
Na našej škole sa mi najviac páčia skrinky. Sú pre každého žiaka zvlášť. Máme ich označené značkami,
menami, niektorí aj kresbami. Máme aj veľmi dobrých učiteľov. Na konci roka dostávajú vysvedčenia aj oni.
Majú tam známky od všetkých žiakov za to, ako ich vedia naučiť.
KVAP. „Najväčšou atrakciou nášho mesta je Dóm sv. Alžbety,“ pokračuje Lukáš a hlboko vydychuje. Je
celý spotený. Melie z posledného. KVAP
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Medzi najtajomnejšie a najmagickejšie miesto v našej krajine radíme všetci Valdský les. Je hneď za naším
domom. Keď som tam bola naposledy s mamkou na prechádzke, videli sme tam malé víly a tiež som tam
zazrela pegasa. Každý rok sa v meste konajú „Slávnostné dni mesta Larial“. Sú to hry pre deti od 10 do 15
rokov. Tento rok sa ich zúčastním po prvý raz aj ja. Konečne mám desať! Veľmi sa na to teším. Budeme
hľadať vzácne kamene, víly a kúzelné stvorenia. Ten kto bude prvý, dostane vlastnú vílu. V centre máme aj
pár historických pamiatok. Napríklad: vežu zo slonoviny, diamantovú horu, krištáľovú zátoku a ďalšie
čarokrásne miesta.
„Lukáš, nebolo to dnes najlepšie!“ zhodnotila učiteľka Lukášov výkon. Sadni si. KVAP.
Čo je výnimočné v našom meste? Každý obyvateľ je tu zdravý. Päťsto rokov sa tu ľudia nepamätajú ani
na chrípku či angínu. Nepíšu o tom ani v kronikách mesta. Ľudia sa u nás dožívajú až 150 rokov. Moja babka
má presne 112 rokov a vyzerá na 60. Larial je najúžasnejšie mesto na svete. Srdečne vás všetkých
pozývam!
KVAAAP. „Livika, zaves mapu!“ vyrušila ma učiteľka. „Čože? Ja?“ rýchlo som sa postavila a utekala pred
tabuľu. Zavesila som mapu Slovenska a cestou naspäť na svoje miesto som sa zastavila pri vodovodnom
kohútiku. Zastavila som kvapky a poďakovala za skvelé chvíle a za veľké kvapky fantázie.
LÍVIA BAYALINOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU

ŽIVÉ STRIEBRO
Ja som také živé striebro,
stále v jednom kolotoči,
aj keď z toľkej energie
rodičom sa hlava točí.
Voľné chvíle často trávim
s farbičkami, štetcami,
nakreslím vám čo len chcete:
kvietky, mesto s domami.
Dvakrát v týždni stretnete ma
na tanečnej.
Paráda!
Ľudovku i hip – hop, balet
zatancujem ja si rada.
Spravím šnúru, salto, premet.
Nebojte sa, nespadnem!
A keď príde čas na výlet,
na bicykel nasadnem.
Vyberiem sa do prírody,
aj tam to ja rada mám.
Pozývam vás na jahody,
košík hríbov nazbieram.
Tiež niekedy sa mi stáva,
že sa zahrám s rýmami.
Stačí chvíľa maličká
a na svete je básnička.
Toto všetko rada robím,
nenudím sa, veru nie!
Čokoľvek mi príde na um,
na všetko mám nadanie.
KAROLÍNA JAKUBOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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ZIMA, ZIMA, ZIMISKO
Zasnežené je moje mesto,
akoby sa vylialo z misky cesto.
Belejú sa kopce, stráne,
pekný je pohľad na ne.
To je moje mestečko Ľubovňa.
Ej, ej dlhá zima prikryla aj hrad,
keď je snehobiely mám to rád.
Pyšno hľadím ako je skrytý,
ligocú sa jeho hradné štíty.
To je moje mestečko Ľubovňa.
Zima, zima, dlho v meste býva,
zázračnú fontánu dlho skrýva.
Má ju zima v svojej moci,
zamrzla v nej voda do polnoci.
To je moje mestečko Ľubovňa.
DÁVID JELENČÍK
ČESTNÉ UZNANIE

POKLADY NA POLICI
V detskej izbe na polici
poklady tam držím v skrýši.
Hranaté sú a aj ťažké,
ale mám ich stále v láske.
Každý poklad iný je,
kto chce, ten to zažije.
Keď som smutná, neveselá
rozprávka mi dáva veľa.
A keď múdru chvíľku mám,
encyklopédiu na stôl si dám.
Zvonku keď sa slnko mračí,
nebudem ja veru v plači.
Vyberiem si cestopis
a hneď svetom môžem ísť.
Keď som doma dlho sama
a kamoška chýba mi,
tak mi knihu podá mama.
Choroba ma premôže
a nik ku mne nemôže?
Kniha vtedy mi pomôže.
Každý príbeh iný je,
všelikde ma zavedie.
V detskej izbe na polici
poklady si držím v skrýši.
KARIN PETRUŇOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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MOJA PLANÉTA
Priateľ
Miesto naše
Má planét veľa
Na jednej iba kvet
Na druhej mama i ja
(Celý svet)
Hviezdy sú svetielka
Odovzdávajú sa...
PETER NANIŠTA
ČESTNÉ UZNANIE

DO NOVÉHO DŇA
Je ráno...
A budík mi práve ukradol moje sny.
Tma ešte vládne za oknom.
Adam Ďurica vo mne vzbudil túžbu po tanci.
Zavriem oči a nechám sa viesť.
Prvé tóny
A som vo svojom svete.
Je tu všetko, čo chcem-parket, potlesk, diváci...
Vznášam sa, lietam,
Ale keď hudba skončí...
Vždy je predo mnou ešte krásny deň☺
KRISTÍNA URDOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

O ŠKRIATKOVI KAMIENKOVI
Bol raz jeden škriatok, ktorý chodil po svete a hľadal miestečko, v ktorom by sa mu dobre žilo. Volal sa
Kamienok. Jedného dňa prišiel na miesto, kde sa mu veľmi páčilo a pomyslel si: „Tu je krásne, tu
zostanem.“ Ľahol si on po tej dlhej ceste na kamienok, že si trochu oddýchne. Slniečko ho hrialo, jój, dobre
mu bolo a tuho zaspal.
Túlali sa po lese tri veselé deti. Zrazu zbadali, že na kamienku spí malý čudný chlapík. Potichučky sa
priblížili, ani nedýchali. Vtom Kamienok otvoril oči a čo vidí? Ďalší škriatkovia? pomyslel si. „Kto ste?"opýtal
sa ich. „My sme deti, tu dole z dediny a zbierame pre našu chorú mamku jahody a maliny. Ocko je vo svete.
Išiel zarábať, aby sme mali z čoho žiť." odpovedali mu deti. „Hladný som, nemáte niečo pod zub?" opýtal sa
Kamienok. „Máme, jahôdky pre našu mamičku, ale ak chceš, dáme ti z nich trošku." „Ďakujem. Po dlhej
ceste som veľmi vyhladol. Ako sa vám ja za to odvďačím?" „Nerob si starosti chlapík malý. Len buď s nami
kamarát. " odpovedali mu deti. „Tak dobre. Volám sa Kamienok a veľmi rád budem vašim priateľom."
Po dlhom čase sa otecko vrátil zo sveta. Vo vrecku priniesol semienka, z ktorých by mohli vyrásť krásne
stromy. Zo stromov by si mohli postaviť domček a tiež v piecke zakúriť, aby mamka už viac nebola chorá. I
peniažky by mohli zarobiť, veď drevo je cenná vec. Lenže silný vietor, ktorý fúkal do dediny, neprial
stromom rásť.
Vtedy prišiel Kamienok na to, ako by sa deťom za ich dávnu pomoc zavďačil. A keďže sa volal Kamienok, a
k tomu bol aj škriatok, z večera do rána vystaval z kamienkov veľký kopec, aby aj ľudí a aj stromy v tej
dedine pred silným vetrom ochránil.
Odvtedy ten kopec ľudia Kamenným nazývali a keďže sa dedinka za tým kopcom pred vetrom skrývala,
začali ju volať Zákamenné. A ten škriatok? Stále je tu. Keď sa za slnečných dní po Kamennom prechádzať
budete, je celkom možné, že ho na kamienku oddychovať nájdete.
VERONIKA BELICAJOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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MOJE ZVIERATKÁ
Každý z nás má svoje záľuby, koníčky, ktorým sa venuje. Mojou záľubou sú zvieratká. Doma mám
akváriové rybičky a korytnačku. Sú to zvieratká, ktoré nerobia žiadny hluk ani neporiadok. Stále ma
potešia, keď sa na ne pozerám.
No aj o tieto tiché zvieratká sa treba postarať. Každý deň ich musím nakŕmiť. Dávam im granulované
krmivo pripravené pre ryby a korytnačky. Aby mali plné brušká, boli spokojné, rýchlo rástli, aby mi
neuhynuli. So svojimi zvieratkami sa aj rozprávam – dorozumievam sa pohľadom na ne. Ich reči už
celkom rozumiem. Keď ma zbadajú a sú hladné, rýchlo sa pohybujú hore-dole. Len čo im nasypem krmivo,
vyplávajú až na hladinu. Ak sa boja, ukryjú sa do vodných kvetov.
Korytnačka sa zasa rada vyhrieva na ostrovčeku. Vtedy jej zaklopem na sklo akvária, ona skočí do vody
a otočí sa ku mne. Čaká, kedy ju nakŕmim. Keď chce ísť von, búcha do skla.
Starostlivosť o moje zvieratká je príjemná a zábavná. Viem už dobre rozoznať, kedy sú hladné, kedy sa
boja a kedy im nič nechýba. No musím sa postarať aj o to, aby žili v čistom prostredí. Pravidelne im
vymieňam vodu, starostlivo čistím akváriá, kvety, kamienky...
Starostlivosť o moje zvieratká ma veľmi obohacuje. Učím sa rozpoznávať, ako reagujú v rôznych
situáciách. Vedú ma k zodpovednosti, nikdy nesmiem na ne zabudnúť. Aj keď si vyžadujú prácu a čas, vždy
si pri nich oddýchnem a viem, že dokážu potešiť nielen mňa, ale i ostatných členov mojej rodiny. Sú to naši
dobrí kamaráti.
ZUZANA BILOVECKÁ
ČESTNÉ UZNANIE

ROZPRÁVKA O TOM, AKO BY, ABY A KEBY VYMYSLELI ROZPRÁVKU
Bolo raz jedno slovo By, ktoré sa zrodilo v hlavách múdrych ujov a tiet a bývalo v tretiackej učebnici. Keď
si slovo By obzeralo ostatné slovíčka, ktoré bývali okolo jeho domčeka, uvidelo dve slová, ktoré sa hrali.
Prišlo k nim a sa ich pýta: ,,Ahojte, ako sa voláte?“ Odpovedali: ,,My sa voláme Aby a Keby. Rozprávame si
príhody detí. A ty sa ako voláš?“ ,,Ja sa volám By“. ,,To je pekné meno,“ povedalo Aby. No Keby vykríklo:
,,Mám nápad! Čo keby sme vymysleli rozprávku.“ ,,To by bolo pekné. Pusťme sa do toho!“ Povedalo Aby.
Kde bolo, tam bolo, žili vybrané slová po b,m, p, r, s, v a z. To mesto bolo nádherné, všade bývali vybrané
slová vo farebných domčekoch. No ale jedno vybrané slovo sa necítilo dobre v tomto domčeku. Bolo to
slovo ryba. Ryba nemôže byť na suchu a preto to slovo bolo veľmi smutné. Tak sa trápilo, až z toho
ochorelo. Stále lapalo po vzduchu a malo vysoký tlak. Ostatné vybrané slová mu chceli pomôcť. Odrazu
slovu myseľ zišlo na myseľ, že má doma akvárium. A tak v obchode, kde predávajú ryby, mu kúpili rybičku. A
od vtedy už slovo ryba nebolo smutné, lebo malo kamarátku. Bolo šťastné a vo Vybranom meste sa cítilo,
ako ryba vo vode.
Hneď po rozprávke By vykríklo:,,Prepáčte, ale ja už musím ísť domov.“ ,,Ale prečo?“ Spýtalo sa Aby.
,,Preto, lebo ma idú čítať deti. Tak ahoj.“ Zazvonil zvonec a rozprávočke je koniec!
PETRA GOLIANOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

DOMOV
Do srdca sa navždy vpije,
spomienky mi v ňom ukryje...
Otcove dlane sa v našich zračia...
Domov
je cesta, most do bezpečia.
Mamina láska z neho vonia,
k jej srdcu sa hlávka skláňa.
Okná, dvere otvorené
čakajú na mňa...
Vedieť, že mám domov
je kľúč, čo sa nikdy nedá stratiť.
TÍMEA ZÁBELOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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TALENT
Mnohí o mne hovoria,
že som z inej galaxie,
že som potvora.
To o mne hovoria.
Ponožky až po kolená
a nad nimi kolenačky.
,,Ale veď je celá divná,“
hovoria mi spolužiačky.
No ja môžem byť len hrdá,
veď nosím hádzanársky dres.
A nie som prvá, ani posledná,
čo zažíva stres.
Radšej budem iné dievča,
ako namyslená.
To už budem z tréningov
Radšej chodiť unavená.
Hádzaná je tvrdá drina,
ale mňa to baví.
A že mám aj kondíciu,
to sa môžete aj staviť!
LENKA RUSŇÁKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
Okrúhly kopec, ktorý nás stráži ako oddaný sluha,
lesy, ktoré nás objímajú ako matka, ktorá s láskou stíska svoje dieťa,
potok, ktorý nám večer spieva sladké uspávanky,
slnečný svit v hmle, ktorý nás víta, keď sa vraciame z ďalekých ciest,
nádherný výhľad na Ľubovniansky hrad a za ním majestátne sa týčiace Tri koruny,
srdečné úsmevy, ktoré tu ľudia rozdávajú, aj keď ich život nie je ľahký,
teplo domova, ktoré nikdy nevyhasne,
niť nášho života, ktorá nám vždy ukazuje cestu a záchytné body,
pokoj v duši, ktorým nás vždy napĺňa,
tradície, ktoré nám pripomínajú odkiaľ pochádzame,
symbol rodiny, ktorá drží pokope v každej situácii,
nádhera prírody, ktorou sa nám odvďačuje za to, že si ju ctíme a uchovávame,
rozprávková krajina, ktorá je mojim domovom.
Ďakujem Ti, Bože.
DOMINIKA STRUKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

STAČÍ IBA CHCIEŤ
Vždy, keď sa na seba pozriem do zrkadla, poviem si, aká som lenivá a zasa si ľahnem do postele. Horšie
je, keď sa na mňa pozrie moja mama a povie mi, že som strašne lenivá. To už musím začať niečo robiť.
Minulý týždeň mi navrhla, lepšie povedané prikázala, aby som išla cvičiť, pretože od lenivosti mi rastie
zadok. Niežeby ma nemala rada takú aká som, ale radšej ma má s malým zadkom. A ja som jej nemohla
odporovať. Po prvé je to moja úprimná mama a po druhé mala pravdu.
Na ďalší deň som bola odhodlaná schudnúť. Prvý drep, druhý drep... Vyčerpaná, s nedostatkom kyslíka
začínam zisťovať, že to nebude také jednoduché. Drepy asi nie sú nič pre mňa.
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Vravím si, že skúsim niečo iné. Tak, ideme na sklápačky. Pri tomto cviku som sa cítila veľmi nepríjemne.
Najprv od zeme odlepím ruky. Jednoduché. Potom nohy. Postupne išlo všetko fajn, no naraz to už bolo
zložitejšie. Moje nohy neboli natoľko skoordinované, aby spolu stíhali, a tak to skôr vyzeralo, akoby som
nevedela, čo od radosti.
Keď mama prišla domov z práce, oznámila som jej, že sa bude musieť uspokojiť s dcérou s veľkým
zadkom. Po mojom vysvetľovaní o priebehu cvičenia, keď sa prestala smiať na predstave mojich
prepletených nôh, prikývla na dôkaz toho, že ma chápe. Mimochodom, neviem, čo jej na mojej chúlostivej
chvíľke amaterizmu bolo vtipné.
Pochopila som, že cvičenie zo zoznamu koníčkov musím vyčiarknuť. Mám predsa rada fotografovanie.
Zavolala som kamarátke Sáre. Zhodou okolností veľmi rada fotí a tiež je v tom rovnako dobrá ako ja.
Keď sme sa porozprávali o zbytočnostiach, dohodli sme sa, že sa pôjdeme fotiť jedna druhú. V rekordne
krátkom čase som sa obliekla. Uháňala som k Sáre so zlým pocitom, ktorého som sa nevedela zbaviť. S
úsmevom, ktorý bol hodný reklamy na zubnú pastu a očami žiariacimi ako diaľkové svetlá na aute som
zvonila pri dverách. Po otázke, kde mám foťák, mi úsmev zvädol a oči sa zmenili na pohľad plný sklamania.
Vedela som to, inštinkt ma neklamal. Cestou domov som rozmýšľala nad tým, že ak by som si častejšie
zabúdala vziať veci, možno by sa moja mama tešila zo štíhlej dcéry.
Miestom fotenia bola ulička s rodinnými domami na okraji centra mesta. Vybrali sme si ho, lebo sme mali
pocit, že tadiaľ prechádza málo ľudí. Samozrejme, že keď sme tam dorazili, ulička sa zmenila na
frekventovanú pešiu zónu pred Vianocami. Ale my sme predsa skoro profesionálky a poradíme si so
všetkým. Prišli prvé pózy, prvé hodnotenia urobených záberov okorenených hlučným výbuchom smiechu.
Na jednej zvlášť vydarenej vyzerala Sára ako splašený kohútik jarabý v záhrade. Prižmúrené oči, strapaté
vlasy a neopísateľne natiahnutý krk. Nie preto, že sa narodila ako omyl prírody medzi žirafami, ale pohla sa
v zlej chvíli. Najlepšie na všetkom boli pohľady okoloidúcich ľudí, ktorí nechápali, na čom sa tak veľmi
smejeme. Fotenie pokračovalo v tomto duchu ďalej, až kým nám čiperná pani na dôchodku nevynadala a
nevyhnala nás preč kvôli rušeniu jej osobného pokoja.
Vďaka tejto nepríjemnej skúsenosti som odstránila zo svojho zoznamu koníčkov aj fotografovanie.
Znova ležím v posteli. Unavená z celého dňa premýšľam nad tým, čo ma okrem leňošenia ešte zaujíma.
Preležať celý život predsa nemôžem.
Alebo? ... Áno, to je ono! Budem sa venovať písaniu príbehov. Z postele sa nemusím ani pohnúť, stačí
ak si otvorím notebook a zapíšem doň všetko, o čom celé dni snívam.
KARIN FÁBRYOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

NEPREČÍTANÝ PRÍBEH
Na severovýchode Slovenska, na hranici Spiša a Šariša žijem v mojom malebnom mestečku Stará
Ľubovňa. Jeho ochranca s rodným menom Hrad a priezviskom Ľubovňa každodenne rozpráva či
šepoce príbehy a povesti o ľudských osudoch. Tých minulých. No schováva aj tajomstvá. Dávne, včerajšie
aj súčasné...
Dnešný neprečítaný príbeh chcem spoznať na jednej z ulíc, ktorá sa pomaličky kľukatí k hradu.
Zámocká ulica, myslím tak sa volá. Na jej konci stojí nenápadný domček, jeho opadávajúca omietka a
trošku ťažšie identifikovateľná farba na priečelí nenápadne prezrádza jeho vek. Nevedno, či je ten
príbytok strácajúci sa v dlhom úzkom dvore malý alebo veľký. Jedno je isté, že do ulice pozerá dvomi
záhadnými tajomnými oknami.
Prečo?
Tie dve okná nemajú žalúzie, ako je teraz zvykom. Večer čo večer zahalia svoje tajomstvá ťažkými
závesmi. Ako keby sa chceli vysmiať dnešnému svetu, nech si akákoľvek móda trhne nohou. Na jar sú
zelenej farby so zlatými kvetmi, ktoré vo svetle starodávnej porcelánovej lampy prenikajúceho z izby
vyzerajú ako padajúce hviezdy.
V lete sú okienka vysmiate rôznofarebnými muškátmi a veselý záves hrajúci rôznymi dúhovými farbami im
dodáva ešte väčšie čaro. Teraz je však koniec zimy a tajuplné a neodolateľné oblôčiky sú ponorené do
ťažkého červeného brokátu. Tancujúcich tieňov za nimi sa netrpezlivo pýtam: ,,Čo ukrývate, čo
schovávate, čo nechcete rozpovedať?“
A v tom...
Červená opona ustúpila a v okne sa zjavila silueta starenky. Jej trochu smutno- veselá tvár je poznačená
rokmi, krásnymi, šťastnými, zložitými. Avšak jej šediny a biely háčkovaný golier na čiernych šatách
dodávajú babenke eleganciu, aká sa vidí iba v čiernobielych filmoch a zažltnutých fotografiách. Keď
starenka trošičku odhrnie záves, v svetle za oknom sa rozprestiera malá útulná izbička. V jednom kúte
stojí kamenný kozub, v ktorom šantia plamene teplého praskajúceho ohňa. Nad ním visí akýsi obraz v
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drevenom ráme. Myslím, s hradom uprostred. Vedľa tróni hojdacie kreslo, ktoré v tomto okamihu kolíše
iba kockovanú deku. Poznačenú vekom babičkinej mladosti, stále teplú, prevoňanú najkrásnejším
ľudským citom.
A zrazu sa stalo niečo nemožné.
Tajomné domčekové okno ma len tak vpustilo do svojej izbietky. V jej strede stojí malinký stolček
vkusne prestretý pre dvoch. Pri jednom tanieri sivučký krehký starček a pri druhom naša starenka.
Deduško sediaci oproti nej sa zavše na ňu usmeje a nežne pohládza jej niekedy hladučkú ruku. Ľudia z
ulice nášho starobylého mestečka pozerajú na nich s úžasom.
Do chvíle, kedy červený brokát znovu zahalí tajomstvo stále neprečítaného ľudského príbehu...
... jedného z drobných príbehov môjho mestečka označeného malou bodkou na mape Európy, ktoré na
mape sveta nenájdete.
Maličká Stará Ľubovňa, ale pre mňa veľká. Moja.
LAURA FEDORKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

O PRINCEZNEJ JANE A VODNÍKOVI
Kde bolo, tam bolo, za Tatrami a možno ešte ďalej bola a ešte stále je obec Nová Ľubovňa. A v tej Novej
Ľubovni stál kedysi hrad. Hrad bol vysokánsky a za jeho hradbami žil veľmi zatrpknutý Ľubovňan – Ľubo
Ľubovňan, ktorý mal veľmi rád vystatovanie sa, nosenie koruny a svoje ružové pančuchy, ktoré nosil pod
oblečením. Žil tam so svojou dcérou Janou. Jana však bola veľmi zvedavé dievča, ktoré bolo rovnako
pyšné, ale na rozdiel od svojho otca nemalo rado život na hrade.
Princeznú Janu jedného dňa už omrzelo večné plnenie otcových príkazov a pobyt na hrade. Večer si teda
zaumienila, že ujde a dlho rozmýšľala, ako to urobí. Až na to nakoniec prišla. Ráno, keď vstala, obliekla si
kroj a vyšla z hradu. Vydávala sa za Novoľubovnianku. Bola taká rada, že ušla, že si ani nevšimla, kadiaľ
kráča. Ale to aj kvôli jej večne pýchou vztýčenému nosu. Zakopla. Noha sa jej podlomila a gúľala sa dole
kopcom len jej tá krojovaná sukňa lietala. Jej nohy sa zastavili až na brehu potoka. Jana bola ešte stále tak
mimo zo svojej kotrmelcovej cesty, že ledva otvorila oči. Keď tu čo nevidí. Z hladiny vynárajúcu sa hlavu
vodníka. Zrazu úplne precitla a vyskočila. Vodníkovi Jakubovi sa Janka zapáčila a povedal si: „Tá by bola.“
„Dobre by sa hodila do mojej zbierky dušičiek,“ dodal v duchu vodník a naťahoval sa, že ju stiahne do vody
za sukňu.
Keď Jana videla, že to čudo-judo so strapatými vlasmi a zelenou kožou ju chce zdrapnúť, už aj začala
utekať. Vodník bol však múdrejší a chytil ju hneď za nohu. Jana spadla do vody a začala sa topiť, pričom
kričala:
„Pomóóóc, chytil ma vodník! Pomóóóc, chytil ma vodník!“
Znovu a znovu kričala potápajúc sa s nosom vzpriameným hore. Nik ju ale nepočul. Vodník ju mohol utopiť,
veď by získal jej dušu, no potom mu zišlo na um niečo lepšie. Začaroval teda princeznú, aby zaspala a
položil ju na dno potoka. Zobral prútik vŕby, čo rástla pri potoku a na list lopúcha napísal:

Keď list dopísal, vyšiel na hladinu a fúkol doň. List letel a letel, až doletel ku kráľovi. Kráľ celý vyčerpaný z
hľadania dcéry zobral list z rúk sluhu a prečítal si ho. Kráľ sa rozhodol, že najlepšie bude, keď tam pôjde
sám. A tak sa na vodníkovu žiadosť vybral k rieke. O dvanástej hodine si už pyšne vystával na brehu rieky a
čakal. Zrazu videl z hladiny vystupovať hlavu vodníka a tak sa zľakol, až sa mu nohy zatriasli (v jeho
ružových pančuchách). Keď sa vodník vynoril do polpása, začal hovoriť, pričom v jednej ruke držal ruku
Jany, ktorá mala ešte vždy sklonenú hlavu, pretože spala a druhú ruku mal prázdnu. Kráľ povedal:
„Tak a teraz mi ju daj.“ A dupol nohou.
Vodník Jakub odvetil: „Nie tak rýchlo, kráľu!“
A luskol prstami, pričom sa mu v ruke objavila kráľova koruna.
Kráľ si chytro chytal hlavu a kričal: „Kde je moja koruna? Daj mi ju!“
„Dám ti ju, ak mi dáš svoj plášť. Podobných máš predsa plno.“
Kráľ bol však natoľko pyšný, že svoj plášť dať nechcel a navyše sa nahneval, že ho chce niekto taký, ako je
vodník Jakub. Strhol sa a prudko sa nahol, že schytí korunu z jeho ruky. No len čo sa predklonil, stratil
rovnováhu a spadol do rieky. Rieka ho uniesla ďaleko, že už o ňom nebolo ani chýru, ani slychu. A Jakub a
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Janka? Vodník si Janu odniesol na dno potoka Jakubianka a chcel sa s ňou oženiť. Jana však bola pyšná a
povedala:
„Tak to sa radšej sama stanem vodníčkou.“
Jakub sa nahneval a urobil, ako si Jana sama želala. Premenil ju na vodníčku.
Od tých čias už Jana nemôže odísť od vodníka, lebo ako je známe, vodníci z vody odísť nemôžu. Jana a
Jakub vraj doteraz strašia v Jakubianke a ľudia si tento príbeh pripomínajú, kedykoľvek idú okolo potoka. A
ktohovie. Možno aj preto dostal potok meno Jakubianka. A hrad? Ten tam už, samozrejme, nestojí, keďže
kráľ nemal žiadneho iného následníka a on sám tam už kraľovať nemohol. Hrad sa prepadol pod zem.
ALEXANDRA CHAMILLOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

NAŠA ZIMNÁ KRAJINKA
(Rozprávka)
Keď prešla farbami zaplavená jeseň, v malom mestečku – Tlmače, krásny biely sneh pokryl celú krajinu.
Zimná krajina je tu naozaj nádherná, hoci okolie neobkolesujú vysokánske vrchy. Pod bielym paplónom
najviac zaspávajú polia a lúky. Stromy sa obliekli do bielych šiat, aby vyzerali ako nevesty. Kde-tu možno
zazrieť veveričku či hladnú srnku, ako si zháňa niečo pod zub. A tú istú veveričku vídavam v každom ročnom
období. Aj dnes prebehla z jedného parčíka do druhého!
Začarovaná obloha a mrazivý chlad jej zjavne nerobia vrásky na čele. Už si zvykla, že sú neoddeliteľnou
súčasťou zimy. Na bielom koberci vidieť aj stopy diviaka, jeleňa i líšky. S nimi sa však táto veverička
nekamaráti. Rovnako ako s medveďom, ktorý sníva svoj zimný sen kdesi vyššie v jaskyni.
Veverička si zmyslela, že domy vyzerajú ako biele perníkové chalúpky – z čistého cukru, a tak sa
zjavovala čoraz častejšie. Domy mali svoje čaro, strechy pokrylo biele páperie, ktoré pripomínalo čiapočky
na hlavách detí. A práve s nimi sa chcela veverička skamarátiť. Lenže nevedela, ako. Deti lákali visiace
cencúle. Ich maškrtné jazýčky. A práve veverička, ktorá sa k nim chcela priblížiť, ich zachránila od istého
úrazu. Keby nebola pobehovala hore-dole, sem a tam, deti by si ju nezačali všímať viac ako cencúle a tie by
na nich spadli, keďže im nedali pokoj a neustále špekulovali, ako sa k nim dostať. K úrazu nedošlo, deti si
vydýchli a boli veveričke vďačné, ani nevedela ako.
A potom sa už mohla v plnom prúde rozbehnúť naplno sánkovačka po kopcoch! Červené líčka detí,
vyštípané mrazom, vyzerajú ako jabĺčka na vianočnom stole. Vo vzduchu sa vznáša vôňa vianočných jedál
a vo vaniach plávajú kapry, vylovené priamo z nášho Hrona. Darmo už snívajú o návrate do ľadovej rieky!
Zima priniesla pocit rodinnej pohody. Ľudia sú bližší nielen k sebe, ale aj k zvieratkám. A veverička z Tlmáč
bola nachvíľu bližšie k ľuďom.
TERÉZIA MILANOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MESTO, V KTOROM BÝVAM
Narodila som sa v pôrodnici na Partizánskej ulici. Na Partizánskej ulici v Bratislave. No dobre, nikto si
určite nemôže pamätať, ako vnímal miesto, kde sa narodil, to nie. Ale pamätám si miesto, kde som sa ocitla
potom. Miesto, ktoré sa stalo mojím domovom. Miesto, kde som viac – menej vyrastala a po dlhých ôsmich
rokoch zoznamovania sa s týmto miestom som sa s ním so slzami v očiach musela rozlúčiť. Toto miesto nie
je veľmi ďaleko od miesta, kde som sa narodila.
V Starom Meste na ulici Palisády je dom s číslom 26. Tak to bol náš dom (bytovka). Náš krásny dom, v
ktorom boli tie najkrajšie byty, aké ste si len mohli predstaviť. A jeden z nich patril nám! Vždy sme tam bývali
len my s mamou, takže si ho nepredstavujte nejaký veľký. Vlastne to boli len dve miestnosti + balkón. Ale
zato boli dosť veľké, jednoducho tak akurát pre nás dve.
Do škôlky som chodila tiež neďaleko, stačilo len prejsť cez ulicu. Na Kuzmányho ulici je podľa mňa jedna
z najlepších škôlok. Keby sme sa na to pozreli architektonicky, vyzerá ako taký malinký zámoček. Aj ihrisko
tam bolo super, učiteľky boli tiež fajn, fakt si nemám na čo sťažovať! Hneď vedľa škôlky na ulici Matej Bela
som navštevovala jeden z mojich prvých krúžkov. Je tam totiž Konzervatórium Eugena Suchoňa a ja som
tam chodila do prípravky na hudobnú. V siedmich rokoch som začala chodiť do školy, ktorá bola náhodou
tiež dosť blízko od škôlky. Vyšli ste hore po Ulici Fraňa Kráľa a hneď naľavo na Hlbokej ulici som sa chodila
vzdelávať. Celkom vtipné je, že táto škola vyzerá tiež ako zámoček. Kedysi to totiž bol sirotinec. Viem, že
raz som sa len opierala o stenu, keď mi jedna pani družinárka povedala, že nech sa postavím normálne, že
tieto steny sú veľmi vzácne. No fakt! Čiže je aj historicky celkom významná.
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Teraz už to bude asi znieť divne, ale môj ďalší krúžok (chodila som tam ešte v škôlke) je tak blízko pri tejto
škole, že je s ňou v podstate prepojený. Keď som dovŕšila päť rokov, začala som pôsobiť ako mladšia žiačka
v oddiele modernej gymnastiky TJ Sokol Bratislava. Budova, kam chodím cvičiť, je na Sokolskej ulici. Síce
o nej veľa neviem, ale je tiež dosť stará. Na čiernom mramore sú tam dokonca vypísaní nejakí ľudia, ktorí
hrdinsky skonali počas SNP. Takže asi bude tiež dosť významná.
Za týchto osem rokov som Staré Mesto mala v malíčku a už som tam poznala skoro každý kút. Ale dnes
už viem, že Bratislava nie je len Staré Mesto, má ešte mnoho iných mestských častí a ja som práve mala
spoznať jednu z nich. Ako som už hovorila, náš byt bol celkom starý a potreboval veľa prerábať. My sme na
to, žiaľ, už nemali peniaze, a tak nastal čas presťahovať sa. Z nejakého dôvodu si mama vybrala Dúbravku.
A bolo to. Zrazu som bola úplne niekde inde. Nikdy predtým som si nemyslela, že práve ja budem bývať
na sídlisku. Bola to fakt veľká zmena. Kúpili sme byt na Ulici Karola Adlera. Číslo nášho domu bolo jeden.
Moje najobľúbenejšie číslo! V Dúbravke je predsa len o niečo viac tej zelene, a tak sme častejšie chodili na
prechádzky. Chodili sme sa aj bicyklovať. Vždy sme išli dole Líščím údolím a prešli sme až dolu k Dunaju. V
River parku sme sa otočili a šli sme späť. Získala som trochu nádeje, že sa uskutoční môj celoživotný sen
mať psa. Ale zbytočne, mama bola nezlomná. Keď som bola tak v polovici 3. ročníka, začala som sama
chodiť autobusom. Poznala som všetky autobusy zo smeru Dúbravka – Petržalka naspamäť. Možno sa
vám to bude zdať nedôležité, ale ja to proste musím napísať. V Dúbravke je úžasné obchodné centrum
SARATOV. Je síce také menšie, ale sú tam obchody, ktoré inde nenájdete. Mám to tam veľmi rada. Alebo
skôr mala som?
Totiž moja mama, ktorá musí byť neustále nespokojná, si zmyslela, že jej chýba mesto a že sa chce
vrátiť. A tu sa už dostávame k našej súčasnej situácii, keď sme sa vo februári roku 2014 presťahovali naspäť
do Starého Mesta. Konkrétne na Zochovu ulicu 16/X. Veľmi som plakala za naším bytom v Dúbravke, ale po
roku plnom prestavovania nábytku, tapetovania, maľovania, dláždenia a hlavne zvykania si už som v
pohode. Ani si neviete predstaviť, koľko dní sme premárnili v IKEI. Ale už som rada, že som v meste.
Dokonca som aj zmenila školu. Teraz chodím na Evanjelické lýceum na Palisádach.
No, ako sa hovorí, život je zmena. Nech si každý hovorí, čo chce, Bratislavu mám veľmi rada. Teda až na
Petržalku, tú naozaj nemusím. Ale možno len preto, že ju tak nepoznám.
PAVLÍNA PETRŽELKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

ONA A JEJ MESTO
Bol piatok večer, no skôr už noc. Ako zvyčajne, v piatkové večery som sa sama prechádzala nočným
mestom, osvetleným len pouličnými lampami, ktoré z času na čas preblikli. Milujem nočné prechádzky. Len
tma a ja, obyčajné pätnásťročné dievča z Košíc, s obyčajným menom Tereza. Nie som ako ostatní v mojom
veku. Oni sa v piatky večer chodia zabávať, ja prechádzať. Nevyhľadávam spoločnosť, stačím si sama
alebo so svojou najlepšou kamarátkou Sisou. No na nočné prechádzky chodím iba sama, pretože mi
pomáhajú myslieť. Nemusím nikoho počúvať, žiadne povrchné klebety a nemusím ani neprežívať žiadny
stres, kvôli ľudom, ktorých trápia úplné banality, pretože tu nikto nie je. No až doteraz...
Tento piatkový večer začal ako každý iný. Všade bolo ticho, len občas som začula hlasy zabávajúcich sa
ľudí, ktoré sa ku mne niesli od barov a reštaurácií. Po celom dni ma neuveriteľne boleli nohy, preto som sa
rozhodla dať si malú prestávku a sadnúť si v parku pri kaplnke svätého Michala. Keďže bol január a ešte
bola zima na to, aby fontána fungovala bez toho, aby v nej voda zamrzla, zívala prázdnotou. Nie ja, ale tá
fontána. Zadívala som sa na dno, kde boli odtlačky po minciach, ktoré tam hádžu ľudia pod domienkou, že
im to prinesie šťastie. Neviem prečo, na takéto veci neverím. Každopádne asi po desiatich minútach
intenzívneho pozorovania dna fontány som sa rozhodla pobrať domov. No ako som vstávala zo studenej
lavičky, na dne fontány som zazrela čosi, čo tam predtým nebolo. Čosi, čo tam nebolo nikdy.
Na dne fontány stála miniatúrna postavička. Myslela som si, že mi po tomto dlhom a ťažkom týždni začalo
prepínať a že som zrelá rovno na psychiatriu. Pretrela som si oči - raz, dvakrát, trikrát, no stále tam stála a
upierala na mňa svoje obrovitánske hnedé oči. Pomyslela som si, že to už nemôže byť horšie, tak som k tej
kreatúre natiahla ruku. Ona mi na ňu vyskočila a prihovorila sa mi: „ Ahoj! “ zvolala a usmiala sa.
„ Aaahoj.“ koktavo som odpovedala, pretože som to stále ešte celkom nepredýchala.
„ Takže ja som Gustus a som košický dobrý škriatok. “ Takže je on a nie ona. No nevedela som, čo povedať,
tak som bola ticho a upokojovala samú seba, aby som nedostala infarkt. No on pokračoval:
„Konečne som našiel niekoho, kto by mohol pomôcť. Vyskytol sa totiž problém, inak by som ťa určite
neobťažoval.“ Nastala minúta toho známeho trápneho ticha.
„Vidím, že nie si príliš výrečná. Takže prejdem rovno k veci. Potrebujem, aby si mi zohnala košickú pečať
primátora, pretože zlí škriatkovia ukradli časť Košického pokladu a ukryli ho v podzemí Dolnej brány a k
prístupu potrebujem pečať, no sám ju nedokážem zohnať. Prosím, veľmi prosím, pomôž mi! “ prosil
Gustus.
„Prečo by som to mala urobiť práve ja? “spýtala som sa, pretože jedine to ma teraz zaujímalo.
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„Pretože som si ťa vybral. Sledujem ťa už nejaký ten týždeň. Konkrétne dva. Viem, že si na to ako stvorená.“
Povedal a hrdo sa usmial. „Veľmi ťa prosím!“
„V poriadku.“ odpovedala som.
Ďalej som sa ešte dozvedela, že to musíme vybaviť najneskôr do konca týždňa, pretože ak nie, tak... ani
neviem, čo by sa stalo, pretože Gustus si nechcel pripustiť, že by som to nezvládla. Rozhodla som sa, že do
plánu zasvätím aj Sisu, pretože jej otec pracuje s primátorom, takže máme akú takú možnosť dostať sa k
prístupovým kartám. Po dlhej nedeľnej porade Sisa rozhodne vyhlásila: „Ideme zajtra v noci!“
Sisin ocko sa vrátil domov veľmi uťahaný, preto si šiel hneď ľahnúť a to bola ideálna šanca. Aj sa to podarilo.
Prístupové karty máme.
„Magistrát mesta Košice. Mohutná budova a myslím si, celkom dobre strážená. “povedala som, nestrácajúc
na duchu.
„V pohodičke sa tam dostaneme,“ spokojne vyhlásila Sisa. „Ako brigádujúce upratovačky.“
Hlavným vchodom sme prešli ľahko, no do kancelárií to bolo o čosi ťažšie. Do jednej sme sa pchali cez
ventiláciu, tam sme len o vlas unikli sbs-károvi. A v kancelárii primátora sme polhodiny hľadali pečať, no
nakoniec sme museli vypáčiť zámok a tak sme sa k nej dostali. No najviac zo všetkého sa nám podaril útek.
Z okna na strechu a zo strechy na rebrík.
„Smer park!“ unavene som zvolala a Sisu som ťahala za sebou. No začuli sme krik z okna. Bol to ten sbskár. Zagánil na nás a utekal za nami. A začala sa naháňačka. Stratili sme ho až na rohu Zvonárskej, odkiaľ
sme šli rovno do parku.
„Konečne!“ Gustus už nedočkavo čakal na úlovok. Keď ho Sisa zbadala, vykríkla a odpadla. Ja som
zachraňovala Sisu a Gustus medzičasom zmizol. Na druhý deň bol v novinách článok: KOŠICKÝ POKLAD
V DOBROM STAVE, NECHÝBA ANI JEDNA MINCA! Odvtedy som ho nevidela. Prešiel týždeň, mesiac,
rok. Už som pomaly zabudla na škriatka s veľkými hnedými očami, ktorý zmizol len- tak.
„Puf! A už ho nebolo. Tak ako mnohé veci v živote. Puf! A už ich niet.“ rozprávala som sama sebe v piatkový
večer na prechádzke mestom.
„Presne tak. No škriatkovia nie.“ ozvalo sa z dna fontány.
No a odvtedy sa zmenila tradícia, na nočné prechádzky v piatok večer už nechodím sama.
KAMILA PLAVNICKÁ
ČESTNÉ UZNANIE

CESTA AUTOBUSOM
Nikdy som nebol rovnaký ako ostatné decká. Neholdoval som internetu, mobilom ani iným podobným
požieračom času a mladosti. Preto nie je prekvapivé, že ani môj koníček nepatrí do „TOP 10“ tých
najbežnejších.
Rád pozorujem ľudí.
Ale nie tak ako vaša zvedavá suseda, ktorá vás pozoruje cez odtiahnuté závesy. Robím to celkom
nenápadne a tak, aby som tým nikoho neobťažoval.
Bolo tomu tak aj včera. Absolvoval som praobyčajnú cestu autobusom. Sadol som si do kožou potiahnutej
sedačky celkom vzadu. Ideálne miesto pre môj koníček. Videl som mnoho rôznych ľudí. Staršiu pani v
menčestrovom kabáte a klobúkom na hlave, pána s novinami a veľmi veľa tvárí bez výrazu. Mdlé, krvou
podliate oči, bez náznaku vrások od úsmevu. Chlad... A ešte niečo. Drôty. Jeden mal čierne, ďalší modré,
iný červené. Pokyvkávali hlavami do rytmu. Každý to svoje. Až teraz som si uvedomil to ticho okolo mňa...
Ako mi tu chýba tá veselá vrava, na ktorú sa tak často sťažujeme.
Dvere sa otvorili a dnu vstúpila ďalšia skupinka mladých. Bezdrôtových. A čo bolo ešte pozoruhodnejšie,
dievča, čo nastúpilo posledné, sa na mňa usmialo. Bol som natoľko zaskočený, že ani neviem, či som jej
úsmev opätoval. Pomaly sa blížila k usadenej skupinke jej kamarátov a ja som sa rozhodol nadviazať s ňou
rozhovor. No ona odrazu začala robiť pohyby rukami a bez náznaku zvuku pohybovať ústami.
Pochopil som.
Boli hluchonemí...
Ach...
JAKUB RONČÁK
ČESTNÉ UZNANIE
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SALTO NA TRAMPOLÍNE
Sára sa hnevá na mamu.
Zakázala jej ísť ku kamarátke a teraz musí tvrdnúť doma. Ale ocko to zachránil, zobral Sáru von, aby tú
zlosť vyskákala na trampolíne.
„Oci, pozri, salto!“ zakričala a vtedy sa to stalo. Sárina sestra Emma len nemo stála, pretože Sáre sa začala
valiť z nosa krv.
„Rýchlo domov!“ zahlásil ocko. A mamina hneď prikladala mokrý uterák.
Našťastie, Sára nemusela ísť na ďalší deň do školy. Strávila ho na chirurgickom oddelení v
Ľubovnianskej nemocnici. Z reči lekára vyrozumela, že má zlomený nos, vyskočenú kostičku a opuchnutý
koreň nosa.
Vyzerala ako po poriadnej bitke. Keď sa fialovými očami na seba pozerala v zrkadle, zdalo sa jej
smiešne, že sa nos dá zlomiť vlastným kolenom.
Sára sa už na mamu nehnevá.

MAČKA
Bola raz jedna mačka.
Vyzerala krásne,
bola kočka
a vedela recitovať básne:
„Poviem vám, láska,
tá láska je maska,
mňaúúú.

VLK
V ZOO býva sivý vlk.
Je dlháň.
Má dlhý sivý krk.
Všetci zo susedných ohrád sa mu smejú,
že vyzerá ako žirafa.
Ale on vidí ponad klietky a ohrady
a zavýja na mesiac.
SÁRA KIČUROVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MESTO, V KTOROM BÝVAM
Cez zelenú dolinu plnú stromov tečie hnedá rieka. Zafarbená blatom, divoká z topiaceho sa snehu na
okolitých kopcoch. Vchádza do širokého koryta spevneného kameňmi a preteká mestom. Je to krásne
mesto. Moje mesto. Okolo kamenného Dómu sa na všetky strany rozbiehajú uličky historického centra. Z
jednej z nich sa po Moste lásky dostanete do mestského parku. Chodia tadiaľ ľudia z mesta i z okolia.
Ponáhľajú sa na vlaky, na autobusy alebo len tak prejsť sa po parku a tešiť sa z jarného slnka a vzduchu...
Most sa nesťažuje, koľko párov nôh cez neho každý deň prejde. Ale tu zrazu, kroky nie sú také rýchle. Dvaja
ľudia. Idú ako jeden. Pritúlení, slepí ku všetkým ostatným, šťastní. Chlapec, tmavovlasý a vysoký, vyberá z
vrecka kladku. Dievča, červenovlasé a zelenooké, sa smeje. Pozerajú si do očí, nič nemusia jeden
druhému hovoriť, stačí, že sa dotýkajú prstami. Vešajú na zábradlie mosta kladku a zamykajú svoju lásku.
Navždy. Ako inak. Pomaly odchádzajú. Nemajú sa kam ponáhľať. Veď pred sebou majú roky a roky.
Slnko páli. Asfalt na moste a kovové zábradlie je horúce. Ľudia oblečení v ľahučkých šatách a sandáloch,
každý sa teší z počasia, dlhých dní a teplých nocí. Prichádzajú oni. Zaľúbení. Chytajú do rúk svoju kladku.
,,Au, páli!“ Zvýskne dievča. Chlapec jej ruku pofúka a už nepúšťa. Idú si zaplávať, alebo na zmrzlinu,
alebo si zahrajú tenis. Je to jedno. Hlavne, že sú spolu. Most sa už nevie dočkať chladu letnej noci, ale praje
im všetky lúče slnka.
Fúka vietor. Najprv poletujú padáčiky z púpav, potom lupienky z kvetov a nakoniec listy. Dni sú kratšie, noci
začínajú byť studené. Ľudia sa usmievajú menej, kroky sú rýchlejšie. A zrazu sú to oni: most čaká, že sa
znovu zastavia, pohladkajú svoju kladku, ale oni nemajú čas. Hlasy sa nehladia, ale hádajú sa. On urobil to,
ona urobila to... Most vzdychá. Už vie, čo bude ďalej. Je to múdry most.
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Zábradlie je klzké a vlhké. Ľudia nosia čižmy a hrubé kabáty. Nik sa nezastavuje. Všetci už chcú byť doma,
v teple a svetle. Známe kroky. Už nie spoločne. Chlapec ide sám. Na kladku ani nepozrie. Nie je prečo. Je
koniec. Povedali si veci, ktoré sa nedajú odpustiť. Už ju nechce vidieť. Nikdy. Dievča prechádza neskôr.
Pozrie sa na kladku. Slzy. Smútok. Už nikdy sa znova nezamilujem. Nikdy. Most chápe. Ale neverí. Vie, že
príde ďalšia jar. Do ich sŕdc a do jeho a môjho mesta.
SONIA SABOVČÍKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MOJE ZÁĽUBY
Keď som sa rodičov prvýkrát opýtal, čo je to vlastne záľuba, tato mi povedal, že je to niečo, do čoho som
veľmi „zaľúbený“. Niečo, čo robím rád, kedykoľvek si na to spomeniem alebo kedykoľvek mám na to
príležitosť. Najprv som mu celkom nerozumel, lebo ako malý som mal záľubu v spaní, v hraní sa s kockami
a vo všelijakých podobných činnostiach a hlavne, ako môžem byť zaľúbený do niečoho, snáď do niekoho,
či nie? Čím viac som rástol, tým mi bolo jasnejšie, ako to môj tato myslel.
Najprv som sa „zaľúbil“ do futbalu. Skúšal som ho hrať, kedykoľvek sa dalo. Najprv v škole na telesnej,
sem tam i cez prestávky v triede, čo nie vždy dobre dopadlo, potom vonku s kamarátmi z dediny a z času
načas i doma v mojej izbe, no to mi hneď zo začiatku zarazila moja mama. Sníval som, že budem veľký
futbalista, že budem hrať niekde v nejakej slávnej lige. Časom som však zistil, že nie som až taký
superhráč, ako som si o sebe predstavoval, ale na futbal som nezanevrel. Stále si veľmi rád zahrám a mám
z futbalu radosť.
No čím som starší, stále viac a viac sa „zaľubujem“ do chovu zvierat, hlavne papagájov. Keď som bol malý
(niežeby som bol teraz nejako extra veľký, som len obyčajný trinásťročný pubertiak), vôbec ma papagáje
nezaujímali. Postupne som zisťoval, že sú úžasné a fascinujúce. Veľmi sa mi na nich páči ako sú sfarbené,
ako vedia hovoriť, aké sú inteligentné a niekedy aj prítulné.
Začínal som chovaním malých vtáčikov z Austrálie, pri ktorých som mal príliš veľké očakávania a často som
bol z nich sklamaný. Ale neskôr som si zaobstaral väčšieho papagája z Afriky, pri chove ktorého som sa
takmer z tejto mojej záľuby „odľúbil“, pretože začiatky s ním boli veľmi ťažké. Obrnil som sa však
trpezlivosťou, lebo rodičia ma učili, že veci mám vždy dotiahnuť dokonca. Postupne sme si na seba zvykli a
môj milý papagáj je už úplne krotký. Radi sa spolu hráme, je úžasný a mám ho veľmi rád. Baví ma aj vyrábať
mu rôzne veci, napr. bidlá alebo hračky a mám pocit, že jeho baví to, že ma baví. Snažím sa mu venovať čo
najviac času. Hádam ho raz naučím aj hrať futbal a on sa tiež do neho „zaľúbi“.
JURAJ VANČIK
ČESTNÉ UZNANIE

KUKUČKOVÉ HODINY
Poviem vám o tom, ako som sa rozplakala na javisku. Keď som bola malá, ešte menšia ako som teraz,
chodila som do škôlky. A stále som rozprávala a rozprávala, a rozprávala. Preto ma moja mama prihlásila
do zušky. A to bolo pre mňa dobré. „Tam sa môžeš vyrozprávať koľko chceš,“ povedala, keď ma priviedla
prvý raz na hodinu. Učili sme sa básničky a bola som aj na mojej prvej recitačnej súťaži.
Lenže prišlo vystúpenie na javisku v našej koncertnej sále. Moje prvé vystúpenie na veľkom javisku. V
sále sedeli deti a pani učiteľky. A hneď vpredu sedeli deti z mojej škôlky. Keď prišiel rad na mňa, vyšla som
spoza opony a postavila sa k mikrofónu. Reflektor mi svietil do očí a ja som nikoho zrazu nevidela. V tej
chvíli som všetko zabudla. A viete, čo som urobila? Rozplakala som sa. Najradšej by som bola utiekla a
schovala sa za oponu. Ale ja som stála a plakala. Vtom všetci začali tlieskať. Vtedy som si zrazu spomenula
na celú básničku. Tak som sa ešte raz poklonila a zarecitovala som ju celú a bez chyby. Mala názov
Kukučkové hodiny. A potom mi všetci ešte raz zatlieskali.
Teraz už som druháčka a viete, že si ju stále pamätám? A na javisku nemávam vôbec trému.
LUCIA KOTLÁROVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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