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SLOVO POROTY

VÝTVARNÁ TVORBA

Milí priatelia,
otvárate katalóg Detskej výtvarnej súťaže Dúha. Ako vždy skrýva nielen veľa pekných básnických
výtvorov, ale aj plné priehrštie farieb a fantázie vo výtvarných prácach detí z celého Slovenska. Toho roku
nám do súťaže prišlo o čosi menej prác, ale prekvapili nás školy, ktoré sa súťaže zúčastnili po prvý raz - a
veríme, že nie naposledy. Spolu prišlo do súťaže 406 výtvarných prác. Najbohatšie bola, ako vždy,
obsadená kategória od 7 - 11 rokov.
Téma bola len jedna - rodina. Máloktorá téma je deťom taká blízka, nemali s ňou problém ani najmladšie
deti. Ich obrázky svedčia o tom, že rodina je pre nich pevným zázemím. S rodičmi a súrodencami trávia svoj
voľný čas, chodia spolu na výlety, pomáhajú pri domácich prácach, spolu sa tešia, spolu prežívajú veľa
hlavne radostných chvíľ.
Rodina je oporou aj pre žiakov z vyšších vekových kategórií, len ich pohľad na rodinu je už komplexnejší,
zamýšľajú sa nad vzťahmi.
Vo výtvarných prácach prevažovali farby. Najviac bolo maliarskych a kombinovaných techník, menej
kresby a oveľa menej ako po iné roky bola zastúpená grafika.
Porota sa zhodla na ocenených prácach, aj keď výber bol niekedy ťažký. Sami sa môžete presvedčiť - aj
na stránkach katalógu, nielen na výstave v Provinčnom dome v Starej Ľubovni, že ocenenie si zaslúžili aj
mnohí ďalší, ale súťaž má svoje pravidlá a limity.
Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov aj do ďalšieho ročníka Dúhy.
Eva Končeková
akademická maliarka
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OCENENIA

VÝTVARNÁ TVORBA

I. KATEGÓRIA – MŠ (5 – 6 ROKOV)
1. MIESTO: MIRIAM PEKÁROVÁ-HUDÁKOVÁ, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: RICHARD ŠENŠEL, 6 rokov, MŠ, Vsetínska - Elok. pracovisko Komenského 8, St. Ľubovňa
3. MIESTO: MAXIM REPKA, 5 rokov, Plavnica 244
ČESTNÉ UZNANIE:
SOFIA LITVÍKOVÁ, 6 rokov, MŠ Rozkvet 2024, Považská Bystrica
EMMA SIVULKOVÁ, 5 rokov, MŠ, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
ZUZKA ŠTELLMACHOVÁ, 6 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

II. KATEGÓRIA – MLADŠÍ ŽIACI (6 – 10 ROKOV)
1. MIESTO: MARIANNA HNATOVÁ, 6 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: LUCIA ČERVENCOVÁ, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
3. MIESTO: MATÚŠ BIELIK, 6 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
3. MIESTO: LADISLAV ADAM ŠVEJDA, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
ČESTNÉ UZNANIE:
TIMEA DUBEŇOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
PATRIK STARINSKÝ, 8 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica 244

III. KATEGÓRIA – STARŠÍ ŽIACI (11 – 15 ROKOV)
1. MIESTO: MÁRIA PIRHALOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: LUCAS BEVELAQUA, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
3. MIESTO: MILAN GAŽÚR, 12 rokov, ZŠ Lipová 2, Rajec
ČESTNÉ UZNANIE:
LUKÁŠ HLINICA, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
JAKUB JAKUBEC, 11 rokov, ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nád Váhom
MAXIM LAJČIAK, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
MICHAELA MRÁZOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ
1. MIESTO: LAURA JEŽÍKOVÁ, 4 roky, Súkromná ZUŠ - výtvarný ateliér Ladon, Bratislava
1. MIESTO: MONIKA BEKEŠOVÁ, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
1. MIESTO: MONIKA SÁSOVÁ, 13 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: JURAJ OLEKŠÁK, 6 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
2. MIESTO: NATÁLIA NEDOROŠČÍKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: TAMARA PAGOROVÁ, 11 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: SLÁVKA BRIKSIOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
3. MIESTO: MÁRIA ČUPKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

6

ČESTNÉ UZNANIE:
SAMUEL KARAS, 5 rokov, ZUŠ I. W. Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica,
EMA ŠOLTYSOVÁ, 11 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá,
VALENTÍNA ZELINOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
DANIELA JAMBOROVÁ, 5 rokov. ZUŠ L. Árvaya, Elokované pracovisko, Gaštanová 8327/56A, Žilina
BORIS BUDZÁK, 6 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
KAMILA LAPŠANSKÁ, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
NATÁLIA PRÍHODOVÁ, 12 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
VIKTÓRIA SEMAŇÁKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
DÁŠA HERMELOVÁ, 10 rokov, Súkromná ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
ALEXANDER STRÁŇOVSKÝ, 6 rokov, ZUŠ I. W. Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
RADKA ŠLOSÁROVÁ, 13 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa

MIMORIADNE CENY
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
EMKA OSÚCHOVÁ, 7 rokov, ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nád Váhom
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
SIMONA KASTELOVIČOVÁ, 6 rokov, ZUŠ Ferka Špániho 19, Žilina
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
DOROTA FÁBOVÁ, 12 rokov, Súkromná ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
SOFIA TROŠANOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
NICOLAS PETRILLA, 6 rokov, ZŠ P. J. Šafárika 3, Prievidza
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
DANIEL GUMULÁK, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
ROMANKA HIRNEROVÁ, 8 rokov, ZUŠ Ferka Špániho 19, Žilina
CENA POROTY
BARBORA SROGOŇOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ Oravská Lesná

PRÁCE NA VÝSTAVU
TERÉZA VILKOVÁ, 5 rokov, MŠ, Elok. pracovisko Komenského 8, Stará Ľubovňa
LENKA DUBJELOVÁ, 6 rokov, MŠ, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
ALEXANDRA HRIŇOVÁ, 5 rokov, MŠ, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
DOMINIK GAJDOŠ, MŠ, Tatranská 21, Stará Ľubovňa
MICHAELA HNÁTOVÁ, 1. A, ZŠ s MŠ, Plavnica
JOHANKA KONTROVÁ, 6 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
NIKOLETTA ŠEVĆÍKOVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
NINA GOMBARČÍKOVÁ, 7 rokov, ZŠ P. J. Šafárika 3, Prievidza
DIANA PUSTAJOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
SOFIA LODUHOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
ANDREJ FÁBRY, 10 rokov, ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
NELA GABAJOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
OSKAR DŽAMBAZOVIČ, 8 rokov, ZUŠ Piešťany
JÁN ČAVOJSKÝ, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
LENA UHRINOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
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NIKOL PIKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
MIROSLAVA DOBEŠOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
RICHARD ČERŇANEC, 11 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
LUKÁŠ HLINICA, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
EMA ZUZANA CYPRICHOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
NIKOLA MIHALCOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
MARTIN DOBLEJ, 5 rokov, ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica
ALICA HOLMANOVÁ, 5 rokov, ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica
JAKUB BREJKA, 6 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
MARTIN KRISTOFIČ, 5 rokov, S-ZUŠ - výtvarný ateliér Ladon, Bratislava
ANNA BERANOVÁ, 6 rokov, ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica
ZUZANA PORUBOVIČOVÁ, 6 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
NATÁLIA ŽITNÍKOVÁ, 5 rokov, ZUŠ L. Árvaya, Elok. pracovisko - Gaštanová 56, Žilina
NIKOLA HAVIAROVÁ, 6 rokov, ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica
NINKA KRAJČIOVÁ, 6 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina
LEONIA PETRUSOVÁ, 8 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
NINA BUCHOVÁ, 7 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina
NELA GABAJOVÁ, 7 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina
ANNA VÍROVÁ, 8 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
MATEJ REPKA, 10 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
LUCIA ROSIVALOVÁ, 7 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina
KLÁRA MRÁZIKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina
EMA HRIŇOVÁ, 10 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
NATÁLIA TOČEKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
BIANKA ŠTUCKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
SOŇA ČANDÍKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
OTÍLIA BALÁŽOVÁ, 8 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
SIMEON HÁZI, 8 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
SAŠA HORVÁTHOVÁ, 9 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
NOE JÁN BORCHA, 7 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina
NELA ČARNOGURSKÁ, 7 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
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SLOVO POROTY

LITERÁRNA TVORBA

Téma „Moja rodina“, ktorú v tomto roku organizátori ponúkli mladým básnikom a prozaikom v súťaži
Dúha, mnohých zaujala. Porota mala množstvo práce s tým, aby si všetky súťažné príspevky pozorne
prečítala a vybrala spomedzi nich tie najpozoruhodnejšie. Je veľmi ťažké povedať, ktorá báseň, rozprávka,
poviedka bola najlepšia, pretože všetky boli úprimné a zaujímavé.
Porota pri hodnotení prihliadala predovšetkým na originalitu spracovania témy. Všetci máme radi
svojich rodičov a súrodencov, ale správny spisovateľ by mal vedieť svoju lásku k nim vyjadriť umeleckým
spôsobom, pomocou literárneho obrazu či metafory. Predovšetkým v poézii sme v súťažných prácach
hľadali a očakávali akýsi iný, nový pohľad na tému rodina, nielen zrýmovaný opis, ale možno aj skryté
posolstvo, prečo mám rodinu rád/rada a čo pre mňa znamená. V próze nás, porotcov, zas potešil zaujímavý
príbeh, ktorý odhaľoval vzťahy medzi príbuznými. Niektorí súťažiaci totiž mali tendenciu skĺznuť k úvahe,
ktorá bola síce múdro napísaná, ale skôr by patrila do inej súťaže.
S ohľadom na vek autora sme oceňovali aj zručnosť pri písaní, výber rýmovej dvojice, kompozíciu
verša, štylizáciu... Môžeme konštatovať, že v mnohých prácach bola formálna stránka prác na veľmi
vysokej úrovni.
Hoci nás mnoho súťažných textov svojou kvalitou potešilo, niektoré nás aj veľmi sklamali. Nie preto,
žeby boli zlé, práve naopak, tie básne a poviedky boli totiž nepôvodné. Autori si možno chceli uľahčiť prácu,
a tak si čosi „vypožičali“ od svojich starších a známejších kolegov spisovateľov. Podľa mňa sa však takáto
výpožička rovná krádeži. Veď aký je rozdiel v tom, ak si niečo bez zaplatenia vezmeme v obchode, alebo ak
niečo cudzie opíšeme z internetu, prípadne z knihy, a potom sa tvárime, že je to náš výtvor. To sa
jednoducho nerobí!
Napriek tejto drobnej výčitke môžem v mene poroty konštatovať, že aj tohtoročná Dúha 2017
pokračovala vo svojej tradícii kvalitnej celoslovenskej literárnej súťaže. Za to by som sa chcel poďakovať
nielen organizátorom a autorom, ale aj tým, ktorí malých básnikov a prozaikov vedú, pomáhajú im a venujú
im svoj čas.
Verím, že sa aj o rok vďaka súťaži Dúha opäť stretneme.
PhDr. Peter Karpinský, PhD.
vedúci katedry slovenského jazyka na FF PU v Prešove
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LITERÁRNA TVORBA

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.) - POÉZIA
1. MIESTO: ALEXANDRA BOHONYOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Za vodou, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: LÍVIA HUDÁKOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
3. MIESTO: LUJZA LEA LAVRIKOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Okružná, Michalovce
ČESTNÉ UZNANIE:
DÁVID JELENČÍK, 9 rokov, ZŠ, Za vodou, Stará Ľubovňa
DANIELA SCHULTZOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Nová Ľubovňa
TEREZA VOHAROVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ, Stakčín
MARIANNA IBRAHIMI, 10 rokov, ZŠ Škultétyho, Topoľčany

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.) - PRÓZA
1. MIESTO: MATEJ MALÍK, 7 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice
2. MIESTO: ADAM SZABÓ, 9 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice
3. MIESTO: SOŇA ĎURAŠKOVÁ, 8 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné
ČESTNÉ UZNANIE:
JAKUB ŠVEC, 9 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice
RADKA MALÁNIKOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Rybany
TAMARA PRUSKOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Kysucký Lieskovec

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.) - POÉZIA
1. MIESTO: SIMONA HETEŠOVÁ, ZŠ s MŠ, Plavnica
2. MIESTO: VIKTÓRIA TELVÁKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Stakčín
3. MIESTO: LUCIA MURÍNOVÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ, Oravská Lesná
ČESTNÉ UZNANIE:
LAURA SCHURDÁKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Za vodou, Stará Ľubovňa
KRISTÍNA ŠEBOVÁ, 15 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice
VANESA KNAPIKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
LAURA SURDENÍKOVÁ, 11 rokov, Spojená škola - ZŠ Svidník
NIKOLA SOCHULIAKOVÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.) - PRÓZA
1. MIESTO: KATARÍNA ONDREJOVÁ, 15 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné
2. MIESTO: ISABELLE ARCE, 14 rokov, ZŠ, Jarná, Žilina
2. MIESTO: DÁVID KŽENZULÁK, 11 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
3. MIESTO: RASTISLAV GRUCHALA, 12 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
3. MIESTO: TAMARA MAKOVNÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Rybany
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ČESTNÉ UZNANIE:
ALEXANDRA CHAMILLOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ, Nová Ľubovňa
MIROSLAVA ONDREJOVÁ, 13 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné

IV. KATEGÓRIA - ZUŠ - POÉZIA, PRÓZA
1. MIESTO: EMA FRÖHLICHOVÁ, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
1. MIESTO: BARBORA LANGOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
1. MIESTO: KATARÍNA MELCHEROVÁ, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: VERONIKA MADLUŠKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Myjava
2. MIESTO: MARTINA KOVALČÍKOVÁ, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: TÍMEA ANNA WILMANOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: JAKUB OLEJNÍK, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE:
TIMON ANGEL VEVERKA, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
ALICA KMEČOVÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
MAREK JAROŠ, 16 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

MIMORIADNE CENY
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
ALEX TAŇKOŠ, 10 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné (próza - 2. kat.)
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
MARTINA VILINOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Za vodou, Stará Ľubovňa (poézia - 3. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
MÁRIA BARNOVSKÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia - 4. kat.)
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
SAMUEL ONDERIŠIN, 13 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné (poézia, próza - 3. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
JÚLIA PLATKOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica (poézia - 3. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
EVA ONDERIŠINOVÁ, 7 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné (poézia - 2. kat.)
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
LAURA FEDORKOVÁ, 15 rokov, ZŠ, Komenského, Stará Ľubovňa (próza - 3. kat.)
CENA POROTY
TINA STRENKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia a próza - 4. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU
LUCIA ČURILLOVÁ, 14 rokov, ZZUŠ Ludus, Bratislava (poézia - 4. kat.)
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V BEZPEČÍ
Otcova ruka
drsná
veľká
a teplá ako peceň chleba.
Keď ma ňou pohladí
skryje ma
ako list sedmokrásky skryje lienku.
Tam pod ňou môžem
spať
spievať si
učiť sa
čítať (o dobrodružstvách slávnej Päťky)
hrať sa
kresliť si
písať úlohy
snívať...
Pod ňou sa nebojím
hľadať si svoju cestu.
ALEXANDRA BOHONYOVÁ
1. MIESTO
xxx
sviečka svieti na stole
ako žiara v očiach
vonku je biela perina
mlieko vyliate na ulice
mamka mi z neho uvarí vianočné kakao

VLOČKA
padá z oblakov
a tak píše na oblohe jemnú a peknú báseň
tancuje a spieva si
znova a znova
vždy iná
keď ide na výlet
bojí sa že sa udrie
(aj sa bojím)
(no mamka vždy pofúka kolená)
cencúle by sa chceli krútiť tiež
nemôžu
držia sa na streche za ruky
ako ja s mamkou
(za oknom)
LÍVIA HUDÁKOVÁ
2. MIESTO
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RODINA
sekunda
minúta
deň
mesiac
rok
--- NA VEČNOSŤ.
Mlčať vieme
kričať smieme
ľúbiť chceme
smiať sa a aj radovať!
SPOLU smútiť, plakať, banovať.
Či teší úspech
príde veľká strata
RODINA
tá to schová do kabáta.
LUJZA LEA LAVRIKOVÁ
3. MIESTO

BABKINE KRUMPLE
Moja babka býva na dedine na strednom Slovensku. Skoro každý rok jej chodievame pomáhať sadiť a
zbierať zemiaky alebo krumple, ako ich volá ona. Stretávame sa tam aj so sesternicou a bratrancom. Keď
tam máme ísť, veľmi sa teším. Vždy utekám do izby a balím si hračky, ktoré si vezmem so sebou. Urobím pri
tom riadny neporiadok ako v tanku, ako hovorieva tatinko.
V aute si pustíme CD, spievame, šteklíme sa so sestrou a niekedy sa hádame. Keďže je to dlhá cesta,
zvykneme aj zaspať. Keď nás zastihne tma, bojím sa cestovať cez les. Niektoré stromy rastú nakrivo a mám
pocit, že na nás spadnú.
Keď tam prichádzame, v aute sa obúvam rýchlosťou blesku. Víta nás vždy babka a potom si prebehnem
celý dom. Pozriem, čo je nové, čo sa zmenilo. Chýba mi tu dedo, ktorý tu už nie je. Mal som ho veľmi rád.
Hrával sa so mnou. Ešte stále mám odloženú čokoládu, ktorú mi dal.
Na ďalší deň ideme na pole. Teda, vezieme sa na vlečke traktora. Pri sadení ide pred nami traktor, ktorý
robí dierky. S plnou tatrovkou zemiakov behám po poli a hádžem ich tam. Na záver ich riadne podupeme.
Sadenie zemiakov nie je až také zábavné ako vyberanie. Vtedy traktor ide s čertom a zemiaky vyhadzuje.
Tie vyletujú kade-tade. Niekedy trafia aj do kýbľa alebo susedom na pole. Raz ma jeden dokonca udrel do
hlavy. Riadne som sa zasmial. Keď sú všetky zemiaky vo vreciach, naštartuje druhý traktor s vlečkou,
nahádžeme ich tam a ide sa domov. Teda, vezieme sa. Jasné že na traktoroch. Už ma nechali aj trochu
kerovať.
Teším sa tam aj tento rok. Zažijem tam zasa veľa srandy s rodinou.
MATEJ MALÍK
1. MIESTO

MORSKÉ VLNY V CHORVÁTSKU
Niekedy začiatkom leta sa naša rodina, teda mamina, tato a ja, asi to bolo v sobotu ráno, stretla pri stole v
kuchyni, kde sme práve raňajkovali. Neviem presne od koho, ale padla otázka o letnej dovolenke. Začali
sme sa rozprávať, kam by sme mohli ísť a čo by nás to stálo, aby sme sa zmestili do plánovaného rozpočtu.
Môj návrh bol, aby sme sa vrátili do Chorvátska, kde som naposledy našiel pri potápaní staré mince. Tak
nás to zaujalo, že sme chceli nájsť viac mincí, alebo niečo podobné, pre nás zaujímavé a možno aj cenné.
Začalo teda plánovanie, každý z nás si sadol k nejakému elektronickému prostriedku a začal hľadať na
internete niečo, čoho by sme sa mohli chytiť. Tato našiel viacero miest, kde bola potápačská škola, kde sa
mohli potápať aj deti od 7 rokov. Toto sme si dali ako jeden z cieľov, lebo sme mali zatiaľ iba plavecké
pomôcky na šnorchľovanie. Už sme s tatom snívali, ako sa potápame do hĺbky k nejakým potopeným
lodiam, kde mi tato vysvetlil, že ja sa môžem zatiaľ potápať iba do hĺbky maximálne 4 metre, čím aj tak
nepokazil moje snenie o veľkom poklade v potopenej pirátskej lodi alebo Noemovej arche zo strateného
ostrova.
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Nastal deň a začali sme sa baliť. Už som sa veľmi tešil a predstavoval som si, ako tam prídeme. Pre mňa
boli najdôležitejšie veci ako sú potápačské okuliare, šnorchel a plutvy. Ale mamina chcela po mne, aby som
si pobalil aj bežné veci, ako tričká, plavky, trenírky, iné veci na bežné nosenie, čo sa mi veľmi pri mojej
predstave potápania nechcelo. Táto činnosť sa nejako nepremietala v mojej predstave a tým mi
narúšala moje sladké predstavy. Nakoniec s maminou pomocou a trochu aj s tatovou sme sa pobalili a
začali sa pripravovať na dlhú cestu. Mne sa to nezadalo až také náročné, nakoľko ja som sa ukladal spať,
avšak nie do svojej postele, ale do auta. Ako sme nasadli a vyrazili, ja som zaspal a keď som sa zobudil,
nebol som si istý, či je to sen, alebo je to realita. Pýtate sa prečo? Aj ja som sa sám seba pýtal, stal sa
zázrak, či možno som sa naučil cestovať v čase, alebo v mojich predstavách? Nie, ako mi rodičia vysvetlili,
celú noc tato šoféroval a tak sme sa počas môjho spania presunuli o 800 kilometrov južnejšie od Slovenska
k najbližšiemu moru, a to k Jadranskému moru.
Veľmi dlho sme hľadali dom, kde sme mali byť ubytovaní a poviem vám - a teraz vám naozaj nebudem
klamať, bolo to obtiažne chodiť širokým autom pomedzi tenké uličky. Nakoniec po pol hodine blúdenia sme
to našli, privítala nás milá teta, ktorá nám ukázala, kde sme ubytovaní. Dokonca garáž fungovala s
nejakým super kľúčom, ktorým sa tá garáž otvárala. Mohol by som to opísať ako ovládač na televízor,
akurát že ste z neho trištvrťku odrezali. Ako-tak sme sa vyteperili až na posledné poschodie, priznám sa
vám, bolo to dosť ťažké. Teda pardon, pre mňa našťastie nie, mal som iba sedem rokov ale pre mojich
rodičov dosť. Nasťahovali sme sa do apartmánu. Nebolo to zložité, veď ja som mal na starosti nafotenie
apartmánu, aby sme ho potom doma vedeli ukázať našej rodine. Ja som túto úlohu splnil raz – dva a bol
som pripravený vyštartovať aj so šnorchlom a okuliarmi do mora, ktoré bolo mimochodom len kúsok cez
cestu. Jasné, že ma rodičia museli brzdiť, pretože oni, teda presnejšie mamina mala potrebu všetko
vybaliť. Nakoniec som sa dočkal a už som stál v pozore v plavkách, so šnorchlom a okuliarmi pred domom,
kde sme boli ubytovaní.
Prebehli sme cez cestu a konečne sme stáli pred morom. Vtom však prišiel šok. Ja som si ho až tak
neuvedomoval, zato moja mamina bola v úplnom šoku. Pýtate sa, čo sa stalo? Mamina predstava o pláži
bola jednoznačne iná a vôbec sa nepodobala tej v realite. Pláž bola malá, plná domácich, popadaného
lístia a samozrejme aj neporiadku. No celé zle. Tato ju ubezpečoval, že nájdeme aj inú pláž, že to nebude
až také zlé. A veru mal pravdu.
Na ďalší deň, po vyspaní sa v mäkučkej posteli sme sa vybrali hľadať pláž maminej predstavy. Po dlhom
hľadaní, ale vážne dlhom, sme tú pláž našli. Bola vzdialená asi tri kilometre od nášho ubytovania a bola
piesočnatá. Z jednej strany bol borovicový les a z tej druhej voľný vstup do mora. V okolí bola reštaurácia,
kaviareň ale aj obchodík, kde požičiavali rôzne pomôcky na potápanie. A práve v tom obchodíku tato
všetko potrebné zistil k tomu, aby sme sa mohli ísť potápať a nájsť tú stratenú Noemovu archu. Jasné, že
nie. Tá Noemova archa bola len sen, a my sme predsa vedeli, že to potápanie bude o kráse podmorského
sveta, aby som videl, aké ryby a mušle v mori plávajú.
Na tretí deň sme mali prísť ráno na pláž pred ten obchodík. Tam sme sa mali stretnúť s našim inštruktorom,
ktorý nás mal vyniesť na šíre more. Tato si ešte medzitým, chcel v obchodíku požičať lepší šnorchel, ale
nemal pri sebe pas. Tak im musel nechať ako zálohu svoj bicykel, ktorý mal niekoľkonásobne vyššiu
hodnotu ako samotné plutvy. Tak sme sa dočkali inštruktora. Na malý motorový čln sme sa nalodili my, teda
ja, tato a mamina a spolu s inštruktorom, ďalší dvaja potápači a jeden náhradný kapitán motorového člnu.
Vybrali sme sa na šíre more. Cesta bola perfektná, vlny boli niekedy riadne vysoké, stalo sa, že nás párkrát
riadne nadhodilo. Musel som sa pevne držať, aby som nevypadol.
Konečne sme sa dostali na miesto, kde sme sa nemali kde vylodiť, ale „zaparkovali“ sme na šírom mori asi
tak 20 metrov od skalnatého pobrežia. Inštruktor a dvaja potápači sa išli potápať ďalej od nás a ja s tatom
sme nasadili šnorchle, plutvy a okuliare. Mali sme na to viac ako dve hodiny. Bádali sme, hľadali a
obdivovali krásu podmorského sveta. Videl som húfy rýb, rôzne mušle a podmorských slimákov, ryby, ktoré
plávali v blízkosti mňa. Bol to perfektný zážitok. Avšak ako pre koho. Moja mamina to celé takto pozitívne
nevnímala. Myslela si, že to bude ako vo filmoch. Opaľovať sa na lodi, skákať cez palubu do mora a
vychutnávať si krásu mora. Pravda však bola taká, že mamina musela plávať koldokola, aby na lodi bola čo
najmenej. Hrozilo, že to jednoducho nezvládne a čln označkuje raňajkami. Bola biela ako stena, ani to
slniečko ju nedokázalo opáliť.
Nakoniec sa potápači vrátili na čln, my sme sa tiež nalodili a vrátili sme sa naspäť do prístavu. Odvtedy
nemôžem mamine navrhnúť nový výlet na šíre more.
A tak najbližšia dovolenka pravdepodobne bude niekde na horách, ďaleko od mora.
ADAM SZABÓ
2. MIESTO
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MOJA RODINA
Moju rodinu mám veľmi rada. Nie je veľká, ani malá, taká akurát: mamka, tato, brat Samuel, ja a Beatris.
Aj Beatris, naša mačička, je členom rodiny. Je to náš štvornohý miláčik. Tato ju doniesol ako malé,
čiernobiele, chlpaté klbko schúlené v škatuli. Rýchlo si u nás zvykla a celé dni pobehovala po záhrade.
Vyrástla z nej krásna mačka. Našla si aj kamaráta. Čierneho kocúra Punťa od susedov. Jedného dňa nám
ujo zverolekár oznámil, že Beatris bude mať rodinu. Nevedeli sme sa dočkať, kedy sa mačiatka narodia. V
jedno aprílové ráno sme v pripravenom pelechu našli štyri krásne mačiatka.
Novým členom mačacej rodiny sme dali mená Straky, Bleky, Meky a Džeky. Beatris ich ako správna
mamička kŕmila materským mliekom a starala sa o nich. Zrazu od svojich detí kamsi odbehla. Všetci sme
čakali do večera, no nebolo jej. Mačiatka mraučali od hladu a zimy. Ocko doniesol pelech do obývačky a
začala sa záchranná akcia. Hladné siroty sme nakŕmili striekačkou. O malú chvíľu zaspali. Bolo mi ich veľmi
ľúto. Nevedela som si predstaviť, žeby nás naši rodičia opustili. Kto by sa o nás postaral?
Beatris sa našťastie vrátila k svojim deťom. Všetci sme boli radi, že je tá naša aj mačacia rodinka pokope.
Aj ja sa milujem pritúliť k mame a k otcovi ako také mača.
SOŇA ĎURAŠKOVÁ
3. MIESTO

rodina
slnko
luster sveta
gúľa sa po oblohe
svieti mi do myšlienok
každý deň

xxx
pocit
keď ma chránia
z oboch strán
láska, čo sa nezlomí
pri ockovi – hrdinovi
kvôli mne dobyje celý svet
som krehká
ako snehová vločka
moje ruky
len krídla
v maminých rozžiarených očiach
SIMONA HETEŠOVÁ
1. MIESTO
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MOJEJ MAMKE
Nechcem vidieť, mamka, v tvojich očiach smútok,
vtedy srdiečko mi puká.
Je mi veľmi ľúto,
že ťa niečo trápi, že máš v srdci bôľ.
Sadnime si, prosím, za kuchynský stôl.
Polož navrch stola svoje krehké dlane,
dám ti na ne
liečivých božtekov pár.
Uvidíš, že potom ti do duše zavíta jar...
Rozkvitne úsmev na tvojej tvári
ako tie snežienky začiatkom jari,
rozjasní sa tvoja krásna tvár,
stratí sa vráska z prostriedku čela.
Je toho veľa,
čo dať ti chcem,
pretože viem,
že si to najdrahšie, čo teraz mám.
Si pre mňa najlepšia zo všetkých mám!
VIKTÓRIA TELVÁKOVÁ
2. MIESTO

O MOJICH
Dnes je nedeľa,
taká normálna
Sedíme pri stole:
ja a moja rodina.
Štyri tak známe osoby
sedia oproti i vedľa.
Štyri tak známe tváre,
ktoré mi dávajú veľa.
Prvý pár rúk
ockovi patriaci.
Na dlaniach mozole
vzniknuté pri práci.
Oproti ďalšie dve,
z ktorých žiari neha,
ktoré by pre mňa
zniesli aj modré z neba.
Pozriem sa doprava.
Vidím dve ruky, ktoré ma učia
zažiť srandu i prežiť muky.
Ostatné dve
čistotou svietia.
Tak tie ma učia ostať ako dieťa.
Tie štyri osoby
tak veľmi milujem.
Tie štyri tváre navždy.
To sľubujem.
LUCIA MURÍNOVÁ
3. MIESTO
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ZÁCHRANNÁ AKCIA
Auto sa posúva pomaly po kľukatej ceste. V aute sa vezú dve nezbedné, zvedavé a neposedné
sestričky – Zoja a Lea. Cestujú s ockom k jazeru na rybačku. Sľúbili mu, že dnes budú počúvať, ale už teraz
sa im jazyk nezastaví a otec rozmýšľa, či to bol dobrý nápad vziať ich so sebou.
Konečne jazero. Auto zastalo, dvere sa rozleteli a z auta vyleteli Zoja a Lea, akoby sedeli na ihlách.
Nedobehli však ďaleko.
„ Hej, včielky, poďte mi pomôcť povykladať veci z auta,“ zavolal na nich otec.
Nastala trma-vrma. Vykladali sa – stolička pre ocka, udica, deka, olovrant... Konečne všetci sedeli. Otec
na rybárskej stoličke pri jazere a dievčatá na deke.
„Azda to nebude také zlé,“ pomyslel si otec.
No len čo si to pomyslel, začul z lúky pokriky. Jeho slečny behali po lúke a hrali sa na indiánov.
„Ticho!“ skríkol otec.
Teraz však nevedel, či ryby vyplašil on alebo jeho dievčatá. Na chvíľu nastalo ticho. Otec sa usadil na
stoličku a čakal. Vtom sa okolím rozliehal dvojhlasný spev. To sa už hrali na víly Amálky a vili si vence.
„Ticho a poďte sem! Dnes asi ryba na večeru nebude!“ šomral si otec popod nos.
Zoja a Lea ticho čupeli pri vode. „Čľup, čľup,...“
„Čo to bolo?“ otočil otec hlavou a čo to nevidí? Jeho víly hádžu svoje vence do vody. Znova ich chcel
okríknuť, ale ryba zabrala.
„Ryba!“ zvolal ocko a ťahal rybu k brehu. „Och, nie, zabudol som podberák! Dievčatá, postrážte mi
rybku!“
Kým otec utekal k autu, dve strážkyne hľadeli na rybu.
„Pozri, Zoja, rybka nám chce niečo povedať,“ s úžasom ukazovala na rybu Lea.
„Možno je to čarovná rybka z mamkinej rozprávky a splní nám nejaké želanie, keď ju pustíme,“ povedala
Zoja.
„Áno, naozaj rozpráva. Pozri, práve povedala pomoc,“ dodala Lea.
Pozreli sa na seba a začala sa záchranná akcia. Štyri malé rúčky vyslobodili rybu. Hodili ju do vody a
čakali, či im splní nejaké želanie, no ona len mávla chvostom a bola preč.
„To asi nebola čarovná,“ sklamane povedala Lea.
„Zoja, Lea, čo ste to urobili!“ ozval sa za ich chrbtom nahnevaný ocko. Pozreli na seba. Čo teraz.
„Utekaj!“ zvolala Zoja.
Ako na povel sa dievčatá rozbehli, každá na inú stranu. Otec nevedel, ktorú má skôr chytiť. Tak si sadol
na stoličku a pozeral sa za rybou. Sadol si, akoby čakal, kto sa k nemu vráti skôr, rybka alebo dievčatá.
„Ocko, prepáč,“ povedala tichým hlasom Zoja.
„Ocko, tá ryba nás prosila, aby sme ju pustili,“ pridala sa Lea, „ a ty ,ocko, si nás učil, že keď nás niekto
poprosí o pomoc, tak mu máme pomôcť.“
Ocko sa otočil a pozrel do ich detských očiek. Ako by sa na nich mohol hnevať. Usmial sa a roztvoril
náruč pre dve záchrankyne.
Doma potom porozprávali príbeh mame a tá sa neprestávala smiať. Aj keď sa ocko smial tiež, všetci
vedeli, že to bola ich posledná spoločná rybačka, ak chcú mať na večeru ešte niekedy rybu.
KATARÍNA ONDREJOVÁ
1. MIESTO

SOVA BEZ KRÍDLA
,,Alex, Isabelle! Za hodinku som späť, len idem niečo vybaviť do mesta,“ mama nám oznámila z chodby
a vzápätí sa zabuchli vchodové dvere. Ostali sme sami. Mama v meste a oco v škole. Aj keď je víkend. Cez
týždeň vyučuje mladých a v sobotu učí extrovertov či exorcistov? Popravde som zabudla, ako sa volajú. Ale
viem, že už strednú skončili dávno a môžu mať niečo cez tridsať.
,,Alex? Ako sa volajú tí dospelí, ktorých tatino učí cez víkend?“ spýtala som sa ho stále pozerajúc na
televíznu obrazovku predo mnou. Program, ktorý práve pozeráme, je dosť napínavý. Krtkovi práve
oznámili, že sa musí vysťahovať z jeho lesa. Drsné!
,,Myslím, že externisti. Prečo?“ hodil na mňa rýchlo spýtavý pohľad, ktorý po pár sekundách premiestnil
späť na krtka.
,,Len tak,“ mykla som plecami a ďalej sledovala rozprávku.
Po skončení spomínaného programu som sa pobrala do kuchyne zobrať si niečo pod zub. Vzala som
ovocný jogurt z chladničky a vrátila sa sadnúť si na pohovku do obývačky. V tichosti jem pri pozeraní ďalšej
blbosti, ktorú púšťajú v televízii. Ako som prehĺtala poslednú lyžičku, zamrzla som v pohybe. Bytom sa ozval
silný buchot a následne aj zvuk reťazí. Toto neboli len také obyčajné reťaze. Toto bol zvuk reťazí na bicykli. A
jediný bicykel nachádzajúci sa v tomto byte, je bratova BMXka. V byte sa nachádza preto, lebo Alex ju má
príliš rád na to, aby ju dal do kočikárne alebo do pivnice.
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Zo samoľúbosti sa Alex musel na bicykli prejsť po celom byte. Keby ho videla mama, tak je po ňom. Ja som
urobila presný opak. Na celej situácii som sa schuti smiala. Neviem, prečo mi to prišlo také smiešne. Asi
som sa nesmiala na tom, čo Alex vyvádza, ale skôr na vlastnej fantázii. Vykreslila mi v hlave výraz mojej
mamy, keby to videla. Alex v obývačke skákal zo strany na stranu a ja som sa naďalej smiala.
,,Môžem to skúsiť aj ja?“ spýtala som sa ho.
,,Nie, lebo niečo rozbiješ,“ zasmial sa a odbicykloval späť do izby. Povzdychla som si a prepla kanál v
televízii. Alex si ku mne prisadol a pozeral na obrazovku so mnou. Pokušenie vo mne naďalej hlodalo.
Postavila som sa a nasmerovala si to do izby k odloženému bicyklu. Sprisahanecky som sa uškrnula a
nasadla naň. Na riadidlá som ledva dočiahla. Radšej som sa postavila na pedále, aby som ich mohla
poriadne uchopiť. Krúžila som v izbe a snažila sa udržať rovnováhu. Natočila som sa na východ z
miestnosti s úmyslom ukázať Alexovi, ako to už ovládam.
Prešla som cez chodbu až do obývačky. Alex na mňa uprel zrak. Keď si uvedomil, na čom stojím, vyvalil
oči.
,,Ihneď z toho zlez, Izabela!“ prikázal mi.
Neposlúchla som.
,,Už to viem riadiť!“ zamračila som sa. Chcela som mu predviesť, ako to viem ovládať, ale stratila som
rovnováhu a bicykel ma privalil k zemi. Aby toho nebolo málo, keď som sa pokúšala zdvihnúť, narazila som
do stolíka za mnou. Z neho následne spadla jedna zo sôch v tvare sovy. Na zemi sa jej odlomilo krídlo a ja
som nahlas zhíkla.
,,Som mŕtva,“ hlesla som.
,,Hej, to teda si,“ brat sa zasmial a pokrútil hlavou. Zamrnčala som, vysúkala sa spod bicykla a podišla k
rozbitej soche. Na moje nešťastie to bola socha od Krajčovej. Obľúbená socha mojej mamy. Rýchlo som
pozbierala všetky kúsky odlomeného krídla spolu so sovou a položila všetko na stôl.
,,Čo teraz?! Mama sa čochvíľa vráti. Zlepiť to nestihneme.“
Možno by som to aj stihla, keby mi môj milovaný brat chcel pomôcť, ale on mi len na to odfrkne, že mi vravel,
že niečo rozbijem, že som ho mala poslúchnuť, tak si to mám vyriešiť sama. Napadlo mi riešenie. Sovu som
postavila za druhú sochu tak, aby nebolo vidieť krídlo, ktoré bolo neviditeľné. Využila som duté vnútro sovy
a skryla som pod ňu odlomené krídlo. Vyzeralo to dôveryhodne.
Mama si ničoho nevšimla. Iba ja a Alex sme vedeli o sove bez krídla. Statočne sme to v sebe držali. Alex to
mohol povedať, ale bolo mu jasné, že by sa to obrátilo proti nemu. On je ten starší, mal na mňa dohliadnuť. A
bol to jeho bicykel. Keďže sme ani jeden nechceli mať problém, mlčali sme ako hrob.
Tri mesiace sove krídlo nechýbalo. Netúžila po lietaní. A práve ten tretí mesiac sme mali hosťa. Keď otvoril
balkónové dvere, nechtiac narazil do stolíka a sova bez krídla spadla znovu. Ako sova padala, z jej dutého
vnútra vypadli časti krídla a celá táto situácia vyzerala tak, že ju rozbil náš hosť. S bratom sme si vymenili
pohľady plné úľavy a začali sa smiať. Mama na nás hodila nechápavý pohľad. Smiech sme zakryli náhlym
kašľom. Možno raz, keď budeme dospelí spomínať na detské huncútstva, vysvetlíme mame tento falošný
kašeľ. Dovtedy v mojom svedomí bude lietať sova bez krídla.
ISABELLE ARCE
2. MIESTO

GRÉTKA
Na dvere mojej izby niekto zaklopal:
,, Dávid, si v poriadku? Môžem vojsť?“
Hneď som vedel, že je to mama. Neviem ako, ale vždy vie vycítiť, ako mi je.
,,Áno, mami, poď ďalej.“
Sadla si vedľa mňa na posteľ a ticho čakala.
,, Dnes sa mi chalani na telesnej smiali, že som malý. Viem, že vyrastiem, len by som chcel, aby to bolo čo
najrýchlejšie. Decká sa smejú takým, čo nie sú ako ony. Nie je vždy ľahké zvládnuť to,“ pozrel som sa na
ňu.
Usmiala sa. Mamina má krásne oči. Také studničkové.
,, Poviem ti príbeh, chceš?
Prikývol som. Rád počúvam mamin hlas.
,,Kedysi dávno boli lastovičky celé biele. Jedna z lastovičiek, ktorá sa volala Grétka. Bola veľmi zvedavá.
Jedného dňa sa Grétka vybrala do sveta medzi ľudí. Ako tak letela, našla otvorené okno a veľmi sa
začudovala.
,,Hmmm. Možno, že ma nikto nezbadá, keď tam vletím,“ pomyslela si.
Šup! Vletela do okna a ocitla sa v miestnosti, kde sa maľovalo. Grétka si to tam začala prezerať. Zrazu
našla vedierko s čiernou farbou a štetcom.
,,Hmmm. Čo keby som niečo vymaľovala,“ povedala si.

19

Schytila štetec a začala maľovať. Všade. Všetko, aj seba. Náramne sa jej to zapáčilo. Za chvíľu bola celá
čierna . Len bruško jej ostalo biele.
,,Jéééj! To sa bude mojim kamarátkam určite páčiť, “ potešila sa.
Schytila farbu aj štetec a pobrala sa za svojimi kamarátmi. Keď prišla domov, všetky lastovičky na ňu vyvalili
oči:
,,To si ty Grétka? Och, aká si pekná,“ čudovali sa a vôbec im nevadilo, že je úplne iná ako všetky ostatné.
Naopak. Nechali sa od Grétky pomaľovať aj ony.
,, Máme ťa radi presne takého, aký si,“ objala ma mama.
Vedel som, že zajtra to v škole zvládnem. Keď bude najhoršie, spomeniem si na Grétku.... a maminu a
ocina a svojich súrodencov. Mám ich veľmi rád a som šťastný, že ich mám. Ďakujem, Pane.
DÁVID KŽENZULÁK
2. MIESTO

ZO ŽIVOTA NAŠEJ VESELEJ RODINKY
Sme veľká a veselá rodina. V našom malom, ale útulnom domčeku bývame štyria a keď príde na
návštevu moja sestra s manželom, ich bábätkom a brat s manželkou, tak je u nás veselá trma-vrma.
Okrem „ľudskej“ rodiny obýva náš dom aj zvieracia rodinka, napríklad tarantula, chameleón, korela,
papagáj, kakariky, ježko, pytón kráľovský, biele myšky a akváriové rybičky...
Chcem sa s vami podeliť o niektoré naše spoločné zážitky.
TRAMPOLÍNOVÁ TARANTULA
Naša prvá tarantula bola u mamky v nemilosti. Musela spávať pod hrubými knihami v zamknutej skrini a
zamknutej izbe. Mamka mala strach, že vyjde a ona to neprežije. Stále sme ju presviedčali, že nič také sa
nemôže stať.
Prvé terárko som mal dosť malé, dnes to už viem. Všetci chlapi mamku presviedčali, že sa von nikdy
nedostane. Až raz môj starší brat letel dole po schodoch, hore po schodoch, oči vypleštené a mamina
zdúpnela. A veru celá rodina pozerala, ako sa milej tarantule tratia nožičky za nábytkom. Mamka letela dole
schodmi, hore schodmi a prišla s veľkými rukavicami a ešte väčším lopárom v ruke. Kričala: „Uhnite, hneď ju
zneškodním!“ No brat, tiež milovník hávede, jemne strčil ruku za skriňu a milá tarantula si na ňu vyliezla.
Myslím, že aj brat v ten deň prekonal svoj malý strach a mamka veľký. Nevedeli sme, že tarantuly sa v
prípade potreby vedia vymrštiť. Odvtedy mala sieťku a mohla spať na okne.
Aj tie zvieratá vedia, ako sa dostať zo skrine.
MYŠ V AUTE
Naše malé príšerky potrebujú ďalšie príšerky. Na krmivo. To nám robí najväčšiu neplechu v dome a v aute.
Smrad z myší je ozaj cítiť v aute ešte pár dní. A keď taká myška či potkan prehryzie krabičku alebo tatkovu
ruku, tak sú problémy.
Môj tatko sa nebojí ničoho a nikoho. Len tretej svetovej. Keď bol vo vojne, volali ho Srnec, pretože toto
zviera chytil a skolil holými rukami. No chytiť myšku v aute... Tá malá potvora sa vie skryť hádam aj v dierke
od zapaľovača. Veď myšky a potkany sa musia vedieť skrývať. Sú obľúbenou potravou iných tvorov, ale že
ich bude loviť môj tatko...
No aj sme sa nasmiali. Okrem mamky. To auto je jej. Všetko dobre dopadlo. Srnec sa predviedol .
CVRČKY
Krásny zvuk cvrčkov je nádherné počúvať vonku v lete v záhrade. Vykupujeme cvrčky stále, lebo je to
obľúbené krmivo našich miláčikov. K cvrčkovi si nikdy nevytváram kamarátsky vzťah, pretože potom sa
ťažko dávajú ako potrava. No predsa sme mali jedného, ktorý zutekal a schoval sa za lištu v obývačke. Stal
sa naším kamošom. Každý večer o 22:00 začal cvrlikať a cvrlikal až do 3:00 hodiny ráno. Išlo nám to na
nervy, ale keď sa niekedy omeškal, už nám to cvrlikanie chýbalo.
Len jedno nepochopím. V zajatí vydržia s kŕmením a vodou pár dní. Ale tento Filip cvrlikal 8 týždňov. Je to na
zamyslenie.
Ako to, že sa tak dlho dokázal sám o seba postarať bez vody a šalátu.
Len mamka začala akosi častejšie vysávať.
RASTISLAV GRUCHALA
3. MIESTO
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MAŤ RODINU JE ÚŽASNÉ
Rodinné zážitky sú mojím pokladom. Zážitkami sú pre mňa aj domáce práce, ktoré vykonávam spolu s
mojimi rodičmi a súrodencami. Aj uplynulý rok som so svojou rodinou zažila kopec úsmevných dní. Na
našom dvore chováme zajačiu rodinku. Jeden zaujímavý zážitok sa mi aj s týmito zajačikmi stal na jar.
Vo veľkonočné prázdninové ráno prišiel za mnou do izby môj otec celý vystrašený a povedal, že nám ušli
zajačiky. Ja – rozospatá – som išla zavolať moju mladšiu sestru – Adelku. No keďže ešte spala, musela som
ju dlhšie prehovárať, aby mi išla pomôcť, no nakoniec sa mi to podarilo! Vyšli sme von, pozeráme sa pred
seba, a naozaj! V klietke naše milé zajačiky neboli. A tak sa začalo naše ranné pátranie a naháňanie.
Podliezli sme plot. Všade bolo blato a hrozne sa šmýkalo. Adelka vykríkla: ,,Tam je čierny! A hneď vedľa
neho je šedý!“ Ako som sa obratne a rýchlo chcela k našim maznáčikom dostať, pošmyklo sa mi a udrela
som si hlavu o tyč. Mala som na sebe naozaj kopec tekutého blata a na hlave mi do minúty narástla hrča.
Samozrejme, k tomu všetkému, zajac mi ušiel k susedovým sliepkam. Nabrala som odvahu, prekonala
bolesť a išla som navštíviť dvor vedľa nás. Susedka mala pri sliepkach aj kohúta. Ten si všimol, že som
narušila jeho teritórium a v hneve ma celú doďobal- presne tak, ako sa na poriadneho kohúta patrí! Tak! A
teraz som toho mala už naozaj dosť! Schytila som šedého zajaca, (volá sa Ryley), nezbedníka jedného, a
zaniesla som ho do klietky. No Adelka asi zle klietku zavrela a náš čierny ušiak opäť ušiel. Tentoraz som ho
naháňala ja jediná, pretože ostatní to už vzdali. Chytala som ho po celom dvore, až kým som ho nedolapila.
Nakoniec sa mi podarilo uchmatnúť ho skrytého pod psou búdou. Dala som ho do klietky a tú som naozaj
dobre zavrela! Dala som si na tom obzvlášť záležať! Celá zablatená, spotená a doďobaná som sa išla umyť
a ošetriť. Ale koniec koncov, aj tento deň nám priniesol srandovnú spomienku. Dokonca sme sa so sestrou
poučili a všetko si po sebe dvakrát skontrolujeme. Ako sa hovorí: ,,Dvakrát meraj a raz strihaj!“
Aj takéto vtipné momenty spájajú našu rodinu.
TAMARA MAKOVNÍKOVÁ
3. MIESTO

KEĎ UKRADNEŠ BRATOVI CUKRÍKY
sedia na skrinkách
učupené
lákajú ma
už cítim ich omamnú vôňu
nevydržím
po špičkách sa vznesiem k stolu
a vyššie
už ich mám
xxx
mama je hviezda
žiari
medzi tisíckami iných
a aj tak si každý nevšimne
že je
severka
dôležitá v súhvezdí
ukáže mi smer
keď som zúfalá
len keď príde búrka
zatieni ju mrak
EMA FRÖHLICHOVÁ
1. MIESTO
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TO JE DOMOV
OCKOVA DIELŇA
priestor plný fantázie
jeho myšlienky vryté do dreva
a moje sny
pobehujúce po papieri
zabalím do tepla
a v pohodlí nápadov
si užívam
túto rozprávku

NA NAŠOM DVORE
vietor sa mi hrá s vlasmi
slnko sa mi vkráda do tváre
ležím
nič nevnímam
svet teraz nie je skutočný
snívam
s otvorenými očami
spadla som
do knihy

xxx
celý dom sviatočne vonia
med ma sladko hladí
škorica šteklí v nose
perníkové srdiečka
sme pocukrovali
láskou
všetko je hotové
z ozdobeného stromčeka
kričia
Vianoce
to je domov

xxx
na štetec sa mi lepí
samota
všetky farby sú zrazu biele
ako nepopísaný papier
jednofarebný svet
už neviem skrášliť
po líci mi kráča
slaný nepokoj
už nikdy to nebude
ako na ockovom ramene
BARBORA LANGOVÁ
1. MIESTO
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ZÁHRADNÍK
sadí stromy
nový život
aj mne ho dala
som jej výhonok
radosť
halúzka rozkvitnutá
mám ťa rada
mama

MAMA
úplne obyčajný človek
povedali by ste
anjel
ale toto prirovnanie
by použil asi každý
ja si myslím
že mama je pre mňa
celý lentilkový svet
sladký farebný a jedinečný
postava z obľúbenej knihy
ale ona ma počuje
je skutočná
moja

KRÁSA
kde býva krása
v maminých očiach
modrých ako nebesá
v dedkových rukách
pod ktorými
sa dejú zázraky
býva všade
kde ju pustím
v hudbe ktorú počúvam
v rozprávke ktorú rozprávam
v krídlach môjho anjela
každý deň
nielen keď je nedeľa
KATARÍNA MELCHEROVÁ
1. MIESTO
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MENO
Všetky veci na svete i všetci ľudia majú svoje mená. Ja sa napríklad volám Veronika. Pekné meno, však?
Sme Madluškovci. Moja mama sa volá Katka, tatino Marián a môj päťročný brat – Maroško. Keď sme už pri
tých menách, rozpoviem vám príhodu, ktorá súvisí s menami.
Nebolo to veľmi dávno, asi tak pred mesiacom. Rozmýšľala som o tom, aké to bude, keď budem veľká a
budem mať deti. Aké im dám mená? Rozhodla som sa, že ak budem mať chlapčeka, bude sa volať Silvester
a dievčatko Valentína. Také mená existujú, aj keď som ich vybrala podľa mojich najobľúbenejších dní v
roku. Viem to, veď mám už deväť rokov. Môj brat, ktorý má tiež svoje obľúbené dni, ale iba päť rokov a s
menami ešte nemá veľa skúseností povedal, že jeho deti sa budú volať takto: ak to bude dievča, tak sa
bude volať Vianoce a ak chlapec, tak mu dá meno Mickey Mouse. Naozaj strelené, však? Možno dotiaľ,
kým bude mať deti, budú i takéto mená. Ja si však myslím, že to nie je pravdepodobné. Po tomto rozhovore
som išla na druhý deň do školy. V aktovke som si niesla i domácu úlohu. Mali sme vymyslieť báseň, v ktorej
malo byť meno chlapca a slovo mama alebo otec. Našťastie rada vymýšľam básničky.
Na vyučovaní sme si tieto básničky prečítali a pani učiteľka sa rozhodla, že ich prednesieme na
posedení, ktoré malo byť v ten deň a mali sa ho zúčastniť i rodinní príslušníci. Mala som veľký stres. Som
veľká „stresmanka“. A zrazu prišla tá chvíľa, predstúpila som pred ľudí a začala recitovať:
VERONIKA MADLUŠKOVÁ: VYRÁŽKY
Ráno vstane Jano,
a skoro spadne z postele,
keď vidí na svojom tele,
vyrážky zo včerajšej prednášky.
Jano sa naľaká a uteká až k jame,
kde práve jeho mame,
spadli protivyrážkové mastičky,
vyrobené z pečenej kačičky.
Všetci mi zatlieskali a ja som bola šťastná, že to mám za sebou. Po ceste domov mi môj brat Maroško
prezradil, že jeho syn sa bude volať Jano a nie Mickey Mause. Asi budem musieť vymyslieť novú báseň,
napríklad o Eve. Jeho dcéra sa predsa nemôže volať Vianoce.
VERONIKA MADLUŠKOVÁ
2. MIESTO

MOJA MAMA
obraz
čo sa leskne v mojich očiach
vzor
podľa ktorého sa skloňujem
či som s ňou či bez nej
stále vo mne je
je za ňou kus práce
a navždy zostane
v jej terajších i bývalých žiakoch
kade ide
tiahne za sebou
voz plný hviezd

STROM
pevne ukotvený v zemi
aj keď ním veľa vecí otrasie
on to ustojí
a postaví sa na nohy
je ako moja mama
so všetkým si poradí

DESAŤ NITÍ
Cez vianočné prázdniny ma teta naučila pliesť náramky z nití. Stačí na to desať nití rovnakej farby.
„Martinka, vezmeš si nite a dvakrát ich omotáš okolo prsta. Potom spravíš uzol a nite stiahneš dolu. Mal by ti
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vzniknúť väčší uzlík. Každá niť je veľmi krehká a tenká, preto s ňou musíš narábať jemne ako so životom.
Prvá niť je vodca, ktorý má na starosti celú spleť. Korienkami prenáša silu do celého stromu,“ vysvetľovala
mi.
„Mama!“ pousmiala som sa.
„V podstate máš pravdu,“ uzavrela teta. „S tou prvou niťou musíš potom prejsť k druhej niti. Druhá niť je
spojovník, všetky nitky drží pohromade blízko seba, veď žiadna rodina nie je úplná, ak tam nie je otec,“
upozornila ma. „Niťového vodcu potom dáme na kraj a urobíme uzol s druhou a treťou niťou. Tretia niť
dokončuje rodinku,“ prešla na ďalší krok.
„Dieťa!“ vyhŕkla som.
„Čisté a ľahko manipulovateľné,“ vzdychla si.
„Tak preto ten uzol,“ povedala som na prejav záujmu.
„Teraz si vezmeš štvrtú a piatu niť, vzájomne ich prepletieš a na konci urobíš malý uzlík. Štvrtá a piata niť
symbolizujú škôlku a školu. Sú to miesta so snahou niečo ťa naučiť. Miesta, na ktorých máš spoznať
ďalších nových ľudí, získať príjemné skúsenosti, ale hlavne dozvedieť sa viac. Každá ďalšia niť predstavuje
jedno obdobie tvojho života, je na tebe, ako dopletieš svoj náramok.“
Teta Anna u nás nikdy predtým na Vianoce nebola. Stále zostávala so starkou, no tá minulý rok umrela.
Teta Anna to nesie najťažšie, preto prišla k nám. Viem si predstaviť, ako jej starká musí chýbať. Aj mne
neuveriteľne chýba, ale náramok mi vždy bude pripomínať tetu Annu a starkú.
MARTINA KOVALČÍKOVÁ
2. MIESTO

RODINA
rodina je automat na hlúposti
zážitky a zábavu
pri nej všetko beží rýchlejšie
akoby sa hodiny pretáčali dopredu
ani ich tikot nepočujem
stali sa z nich snehové vločky
padajú postupne na podlahu
majú v sebe rytmus
ktorý celkom nepoznám
vôňa rodičov ma utíši
to je to najväčšie čaro

NAJKRAJŠIA HUDBA
keď som bola malá
mamka mi spievala
najkrajšiu pesničku
ocko mi dal všetky vedomosti
ktoré mal
rodičovská láska je najkrajšia hudba
nikdy na ňu nezabudnem

KEĎ
keď mám hrozný deň
keď je príšerné počasie
keď sú kamarátky
na mňa nahnevané
keď mi náladu nezdvihne
ani najkrajšie šteniatko
aké poznám
keď tajne plačem v mojej izbe
pomôže mi len jediná vec
mamino objatie
najsladšie
najhrejivejšie
najzázračnejšie
TÍMEA ANNA WILMANOVÁ
3. MIESTO
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MAMA
moja mama je ako
porcelánový svietnik
rozdáva svetlo každému
no ľahko vyhasne
keď má zlú náladu
je to akoby bol svet zrazu čierno-biely
niekedy sa až tak zrúti
že sa rozbije
veľmi ťažko potom svietnik
zlepíte a zapálite
tak je to aj s mojou mamou
je ako najťažší oriešok
treba vedieť
ako ho otvoriť
a potom v ňom nájdem
to dobré

RADOSŤ U NÁS DOMA
Radosť, to je emócia
ani dobrá, ani zlá.
Neopísateľná radosť
nám niekedy zabrať dá.
Keď som sa smial naposledy,
bolo to nezdvorilé veľmi,
smiať sa z babky, ktorá spadla
na plot a bodla ju lata.
Radosť môže byť dobrá,
keď v nej nie je po škodoradosti ani stopy.
Vtedy si môžeme užívať radosť.
JAKUB OLEJNÍK
3. MIESTO

MOJA MAMINKA
„Neverím. A o opaku ma skúste presvedčiť,“ usmial som sa na našich a vybehol som hore schodmi do
izby. Zobudil som sa na nezvyčajný ruch v našom dome. „Čo to,“ prebleslo mi hlavou, „veď som stále v
posteli... a jedine ja dokážem tomuto domu pridávať decibely...“ To už tatino z povaly znášal náš lyžiarsky
výstroj. Teda svoj a môj. „A ide sa nakupovať!“ zvolal tatko s takým nadšením, že mi v tom okamihu
pripomenul kamoša Nora, keď dosiahol Arenu 8 v super hre Clash Royal. Ešte stále som stál vo dverách v
super „mekvínovskom“ pyžamku - darček od babky na Vianoce, ktorá si asi myslí, že môj virtuálny vývoj sa
zastavil v piatich rokoch. A pritom už aj moja mama bola nachystaná. No teda! Príprava dokonalého účesu
a mejkapu jej trvala kratšie ako jeden clashroyalovský zápas...
„Ružová nie, zelená tiež... ale táto modrá vetrovka s čiernymi nohavicami, to si celá ty,“ tatino podával
mame do kabínky vetrovku za vetrovkou. Až vtedy som to pochopil. Moja mama to tento rok s lyžovačkou
myslí skutočne vážne. A keď farebne ladili aj lyže s lyžiarkami, bolo mi jasné, že mamina urobila
rozhodnutie svojho života...
Veľmi svoju maminku ľúbim, ale dostať ju do lyžiarok, to bol teda skutočne superhrdinovský výkon. „Čaká
nás krásnych päť dní lyžovačky,“ dodal tatino a sprisahanecky na mňa žmurkol.
„Akože nebudete pri mne?“ mamin hlas preskakoval z tóniny do tóniny a jej modré oči som mal pred sebou
ešte aj vtedy, keď pomaly „odkrokovala“ s inštruktorom lyžovania... Moja maminka, moja statočná
maminka!
ALEX TAŇKOŠ
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
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POD KRÍDLAMI ANJELOV
Ak existujú anjeli,
skrývajú sa v mojej mamke.
Našepkávajú jej
a ona šepká mne
tie najkrajšie slová.
Pomáhajú jej
a ona pomáha mne
v mojich životných minikrízach.
Ťahajú šnúrky v jej vnútri
a ona ma hladí po vlasoch
i slovami.
A občas rozprestrie krídla
a ja sa v nich utopím.
A potom je tu môj ocko
pokojný
starostlivý
veselý..
pevná skala v mojom živote.
Ak existujú anjeli,
skrývajú sa u nás doma.
Dve anjelské bytosti,
pod ktorých krídlami
rastiem v človeka.
MARTINA VILINOVÁ
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

RANNÝ STRES
toto je báseň o mojej rodine
všetko to začína ráno
o šiestej hodine
najprv sa len slnko
tlačí cez obloky
potom počuť na chodbe
čiesi ťažké kroky
aj keď som už dávno hore
hlasno pípne budík
na našom dvore
ešte na chvíľu oči prižmúrim
ups zaspala som
vôkol víchrica zúri
na chodbe sa vznáša
kde mám ponožku
to volá môj brat Miško
na Božku
Božka najprv letí na záchod
ocko raňajkuje tuším tretí chod
mama lieta ako orol
(už má asi krídla)
Božka na záchode
prehltla kus mydla
fakt neviem
čo Mišo včera robil
no až dnes zistil
že sa mu vybil jeho drahý mobil
teraz iba smutne pri zásuvke stojí
ocko sa už s mamou lúči
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ešte rýchlo hľadá kľúčik
keď sa ozaj všetci
z domu vytrepú
naštartujeme našu
rýchlu raketu
toto je báseň na bielom výkrese
o rodine o nás o mne
a o rannom strese

KORENE
z komína vyskakujú ovečky
blúdim vo vlastnej mysli
strom v našej záhrade
sama ho nezlomím
zasadil ho môj pradedo
patrí tu
naveky
sedím v teplej izbe
v ústach chuť jablka
z nášho stromu

LÁSKA
v rytme času spieva
tajnú pieseň
ktorú nikto nepočuje
môže kričať
každý ju obíde
ale keď začne šepkať
aj hodiny zastanú

xxx
vždy na raňajky mávam kakao
také sladké teplé chutné
ranné svetlo
sa zrazu cez okno dnu dostalo
aby sa aj ono nasýtilo vôňou
objať mamu bolo v tej chvíli
nevyhnutné
až potom som sa do školy vybrala
v myšlienkach ďakujem mame
za to kakao
celý deň mi v nose zostalo

MAMA JE
lupa keď sa hrám na detektíva
mydlo keď si umývam ruky
môj GOOGLE keď sa učím
krieda keď píšem na tabuľu
divák keď recitujem
jednoducho vždy to
čo práve potrebujem
MÁRIA BARNOVSKÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
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TAKÝ JE...
Jesenný podvečer kĺže sa ponad dom,
pokoj a pohoda
panuje vnútri, v ňom.
Mamina vrtko zvŕta sa v kuchyni
a otec chystá zas
voňavé periny.
Spoločne sadáme k lákavej večeri,
slzičky jesene
láskavosť rozčerí.
Taký je ten náš dom.
Taký je otcovský dom,
radosť a srdečnosť
panuje vnútri, v ňom.

VEĽKÝ BRAT A MALÁ SESTRA ALEBO PREČO MILUJEM VÍKENDY!
Ako na potvoru, opäť víkend. Týždeň nadupaný povinnosťami žiačika - neboráčika tesne pred
polročným vysvečkom sa skončil a sú tu dva dni voľna. Každý normálny chalan by sa tešil, že konečne
domka, pospím si, telka beží dňom i nocou, pripojím sa netom do celého sveta a fičím na hrách. Asi tak to
funguje v dvoch tretinách domovov u kamošov, ktorých poznám. Nie však u nás.
My totižto máme doma akčné dieťa, ktoré si hovorí Evička, Evinka, Evka, skúste tak povedať Eva... Nik
taký v našom dome nebýva. Naše „šťastíčko“ nás prekvapilo pred siedmimi rokmi v júli, keď sa uprostred
najkrajších sviatkov školáka, dvojmesačnej zaslúženej dovolenky, rozhodlo prísť na svet. Podľa mamky sa
tak veľmi ponáhľala, že tu bola o mesiac skôr. To sme ešte netušili, že jej to zostane na celý život, byť všade
nekonečne rýchlo a ktomu byť aj prvá. Vždy a všade. Srdcia našich si získala tak ako ja už len tým, že sa
narodila. Malinká, ale krásna , všetko je tak, ako má byť... ako povedali sestričky, nie tie moje, ja totiž žiadne
okrem nej nemám, ale tie nemocničné. Výstižné, už tam vraj neplakala, ale pískala, tak ju pomenovali
Píšťalka, a keď sa ozvalo chodbou jej pískanie, hneď vedeli, komu ju treba priniesť. No predsa mojej
mamine! To som ešte netušil, že Píšťalka u nás bude bývať. Do troch rokov sa usídlila v mojej tesnej
blízkosti, za stenou vo vedľajšej izbe.
Keby tam aj zostala, bol by som dodnes happy. Ale naše rodinné šťastie sa čoraz častejšie presúva do
tej mojej izby, uvelebí sa u mňa a... Samko, môžem si zapnúť tvoju telku? Samko, môžeš mi zapnúť hru?
Samko, môžem si zobrať niektoré auto? Samko, poď sa so mnou hrať! A Samko... Presne o tomto hovorím,
keď sa blíži víkend. Píšťalka je u mňa nasťahovaná natrvalo. Všetci v dome hovoria o krásnom vzťahu,
ktorý sme si vytvorili. Vraj súrodenecká láska, veru, dostala nás všetkých. Píšťalka zapíska a my skáčeme
podľa jej tónov. Ja som celkom zvyknutý skákať, veď už deviaty rok skáčem napr. z plaveckého mostíka
počas tréningov a súťaží, skáčem aj na basketbale pod košom, občas skočím aj učke do reči a potom na
chvíľu prestanem vyskakovať, nech sa situácia upokojí. Ale to je vždy z vlastnej vôle!? A ako skáčem doma,
nechcite si predstaviť. Skáčem, ako povedia nielen naši, ale skáčem najmä podľa svojvôle našej
Píšťalôčky.
A preto „milujem“ víkendy, počas nich musím skákať nepretržite dva dni. Pri technických
vymoženostiach 21. storočia sa veru veľmi nenasedím, izbosed určite nie som. Veď moja ségra je ako na
baterky. Ráno venčíme Benyho, naše tiež akčné psíča, potom lietam s vychyteným vynálezom vysávačom po oboch poschodiach. Ocko tvrdí, že aspoň takto pomáham mamke, ktorá sa zvŕta pol dňa v
kuchyni, aby nás nakŕmila. V čase obeda neoceniteľná polhoďka ticha, kým Evinka vylíže tanier s
lievancami a deň pokračuje ďalej. Poznáte slovo siesta? Zbytočné, tú mám, keď Evinka spí a popoludní
určite nespí. Ako to viem? Je opäť so mnou. Ak nie sme vonku - ja v úlohe chránenca a babysittera, tak na
koberci hráme šach, mikádo, Človeče nehnevaj sa, karty... Aby sa naša Píšťalka nenudila. A tak obaja
nevieme, čo je nuda.
Večery, pokojné tiché večery. Pominuli. Teraz leží v mojej posteli a pozeráme Minimax. Podľa
rozprávkovej bytosti vedľa mňa, len chvíľočku. Akú dlhú, to už netuší ani ona sama. Podľa môjho odhadu,
kým jej sen nesadne na oči, potom ju ocino prenesie do izby, ktorá je v blízkosti tej mojej, viete, tesne vedľa.
A ja, ja od radosti hneď zaspávam.
Milujem soboty, milujem nedele, no najviac zo všetkého milujem víkendy, kedy si môžem v noci pokojne
pospať. Ale aby bolo jasné všetkým, práve vďaka víkendom najviac ľúbim Píšťalku. Keby nie jej, môj život
by bol občas nudný, ale s Píšťalkou po boku sa nenudím už dlhých sedem rokov.
SAMUEL ONDERIŠIN
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
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domov
I
v babkinej záhrade
na plotoch pavučiny z lásky, šťastia, nehy
pletie mi sveter
čas tam už nehrá hlavnú rolu
vždy však kvitne
nádej beží po kopci
naháňa nás
pijeme ju zo šálky
namiesto čaju
snívame spolu
II
padá sneh
ako cukrová perina
hebký ako práškový cukor
váľa sa po kopcoch
pripomínajú tortu
za stromami sa ligoce mesiac
nočná lampa
ktorá svieti na chodník
pripomínajúci šťastie
JÚLIA PLATKOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA

AKO SA PLNIA SNY...
O čom snívam ako dieťa?
S kým je veľká zábava?
Vy, rodičia, netraste sa,
to je moja predstava!
Na záhrade veľká búda
a v nej šteká ten môj sen.
Milovaný vrtichvostík,
Beny, Bendžo, Benko len...
Ráno - večer postarám sa,
len chcem šancu maličkú.
Od radosti roztápam sa,
psej lásky chcem trošičku.
Hav, hav, šteká moje psíča,
naplnená predstava.
Tak v rodine našej malej
Beny navždy zostáva.

NÁŠ DOM...
V dome nikdy nie som sama,
naporúdzi je mi mama.
V kuchyni je kráľovnou,
večerom je vždy so mnou.
Aj tatík náš býva s nami,
zabáva nás príhodami.
Na gitare rád hráva,
úsmev, radosť rozdáva.
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Samko je môj veľký brat.
Nie vždy je však tomu rád,
keď obsadím jeho izbu,
usadím sa na posteli
a mu velím.
Všetci spolu - silná štvorka!
Učenie, hry, zábavu
k tomu štipku lásky
do hrnčeka dáme,
zanesieme teplý čajík
ockovi a mame.
EVA ONDERIŠINOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE

POKOJNÉ TICHO V NÁS
V dome, ktorý dôverne poznám, nebývajú a nešvitoria deti a ich malé nožičky necupitajú po čistej dlážke
odetej do domácky tkaných koberčekov. Je úplne tichý. Iba stará milá pani, najčastejšie celá v čiernom,
občas vyjde nakŕmiť svojho nie najmladšieho verného psíka. V lete pracovitými rukami starostlivo upravená
záhradka pri rozprávkovom domčeku rozkvitne, všetko sa zazelená, začervená, zabelie i zmodrie, no
napriek tomu táto dúhová nádhera nevyženie ticho z pokojného príbytku. Ale nebolo to vždy tak...
Keď naše rodinné auto z času na čas zastaví pred miestami zhrdzavenou bráničkou tohto tajomného
domu, rozmýšľam, kde zmizol ten huriavk, dvor plný detí a stará mama, ktorá zďaleka hýrila všetkými
usmievavými farbami. Dnes je skoro vždy taká tajomná, tichá, čierna.
Spomienky sa vynárajú jedna za druhou. Niektoré blednú či vybledli, iné úplne zmizli. Až na jednu! Jej farby
ostali dodnes úplne jasné a zreteľné i pocity, ktoré vyvolala, sú rovnako silné.
Bol krásny prázdninový deň. Jemné lúče slniečka nám príjemne pohládzali detské tváričky. V kuchyni
rozvoniavala babkina bábovka, na sporáku podskakovala na hrnci pokrievka a babka s prevesenou
utierkou na pleci pobehovala po kuchyni. My, deti, sme sa vonku hrali na schovávačku. Perfektná letná
idylka, až do chvíle, kým sa jeden z nás, môj braček, ani po polhodinovom hľadaní nikde, ale nikde
neobjavil. Vtedy sme už museli s pravdou von.
„Jožko! Jožko!“ volala babka.
„Jožko! Jožko!“ volali zborovo všetky deti raz z ulice, raz z babkinej záhrady aj z dedkovej pivnice. Ešte
dnes cítim bolestivú úzkosť, ktorá mnou zúfalo lomcovala, keď som so slzami v očiach kráčala, či skôr
bežala popri pomerne hlbokom dedinskom potoku. Predstava, čo všetko sa môže stať, bola desivá. Keby
som bola v rozprávke, opýtala by som sa vody, stromov, vetra, kde mám strateného brata hľadať. Ibaže v
skutočnom svete to bolo nemožné.
Po hodinovom neúspešnom hľadaní sme sa všetci stretli na našom dvore. Vtedy som prvýkrát v očiach
starej mamy videla neopísateľné zúfalstvo, desivý strach i bezhraničný hnev dokopy. Napriek teplému
slnečnému dňu nám nad hlavami visel čierny studený mrak. A potom mi čosi napadlo.
Opäť, už po niekoľkýkrát som vbehla do dedkovej dielne. Bolo tam ticho. Nie zlovestné, ale celkom
pokojné. Všetky veci boli na svojom mieste úhľadne poukladané ako vždy. Na poriadok bol dedko veľký
pedant. Aj starý ošúchaný kabát, s ktorým sa dedko ktovie z akého dôvodu nechcel rozlúčiť, visel na
svojom mieste, a predsa upútal moju pozornosť. Kĺzala som po ňom dlhým spýtavým pohľadom od ramien
až po spodný okraj. A čo to nevidím? Topánočky. Malé detské otlčené topánočky, ktoré mamka už
nebrávala domov, keď sme sa od starkých vracali do mesta. Čo myslíte, čie asi boli?
Dodnes si spomínam na ten pocit šťastia, keď som uvidela Jožkovu víťaznú vysmiatu tvár, trčiacu z
dedkovho kabáta. Pamätám si i babkinu radosť, ktorá z jej nepokojnej tváre v tom okamihu zmazala všetky
ostatné pocity.
Od tejto dávnej , na prvý pohľad banálnej príhody, prešiel nejaký čas. No vždy keď mám pocit, že mi doma
nie celkom rozumejú, že som im možno trochu ľahostajná a chce sa mi ujsť neviem kam, spomeniem si na
láskavý lúč slnka, ktorý vtedy preťal čierny mrak nad našimi smutnými hlavami. A hneď je mi nad to slniečko
jasné, aká som dôležitá a potrebná pre svoju mamičku, ocka, šibala - brata a oni pre mňa.
Na okno auta klope ocko, že mám vystupovať a ja som vďačná i šťastná zároveň, že môžem navštíviť to
ticho, že môžem s istotou prekročiť prah nášho starého starorodičovského domu, ktorého súčasťou som
ja a všetci moji najdrahší.
A navždy to tak ostane.
LAURA FEDORKOVÁ
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
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VIANOCE
Perníky + darčeky + pokoj =
Vianoce! A... ojojoj.
Kúzlo Vianoc je,
aj keď zjem
perníkový domček
a naraz je kúzlo zjedené.
Vianoce voňajú ako vanilka.
Mesiac december je ako
starý ujo
s dlhou zamrznutou bradou.

TICHÁ VIANOČNÁ BÁSNIČKA
(pre mamku)
ulice sú prázdne
sú aj krásne
všetko stíchlo
je tu bielo
preto je táto tichá noc
lebo má svätú moc

ČO MÁM NAJRADŠEJ
hudbu a malé mäkké loptičky
zvieratá mamu a rodinu
a svoju izbu ako hrom
a v nej mám hračiek milión
v jeseni nové piesne
rodinné zbieranie gaštanov
výlety
maľovanie chodby

MAMIČKA A MAČIČKA
Moja drahá mamička,
páči sa je mačička.
Mačička po záhrade behá
a veľmi rýchlo... Ejha!
Mamička za ňou nestačí,
mačička na ňu zamňaučí.

TINA, PORAĎ SI SAMA!
Ahoj! Ja som Tina a budem mať 9 rokov. Občas sa mi stáva, že si neviem so všetkým poradiť sama. Aj
minule...
V zošite sa mi zjavil čudný nápis, zľakla som sa. Zavolala som mamu, ale ona povedala, ako obyčajne:
„Tina, konečne si poraď sama!“ „Ale čo je toto za nezmysel?“ „Veď je tu napísané Ú. D.!“ povedali sme
dvojhlasne a zasmiali sa, odvtedy si dávam pozor, čo si píšem do zošita.
Inokedy sme mali za domácu úlohu vsunúť do rozprávky o Troch zhavranených bratoch moderné slová - slová, ktoré používame dnes a v rozprávkach Pavla Dobšinského nie sú. Spýtala som sa mamy, či mi
nejako neporadí. Mama mi povedala, že mám napísať desať dnešných slov a dať ich do príbehu. Vzdychla
som si a napísala: popcorn, kino, mobil, film, 3D, vysávač, Star Wars, chirurgia, sms. A už to išlo:
Zhavranení bratia krúžili okolo 3D kina a rozdávali popcorn ľuďom, ktorí si prišli pozrieť film. Film bol taký
smutný, že všetci návštevníci kina od plaču a romantiky popadali na zem. A s nimi aj popcorn. Po skončení
predstavenia všetci odišli a nechali za sebou strašný neporiadok. Traja zhavranení bratia rýchlo povysávali
všetku špinu, pretože nasledovala premiéra filmu Star Wars. Od toľkej... Úloha je dodnes rozpísaná v
zošite. No čo už, keď si so všetkým musím poradiť sama a nič nestíham, lebo najradšej vystupujem a
vyrábam pekné veci.
Ja to už nevydržím! Som celá mokrá ako pes a je mi zima. Je veľká noc a mňa práve oblial môj kamoš
Tobias, ktorý je odo mňa oveľa starší. Veľmi som sa naňho naštvala, a tak som mu chcela jednu vraziť. Tak
som ho koneeeečne (a ešte jedno e) začala naháňať. Po dlhom naháňaní nás mama prichytila, ako ho
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držím a chystám sa mu jednu vraziť. Potom nás od seba odtrhla a každému z nás dala po riti. Na záver prišla
riadne bolestná šibačka, skoro som spadla na kolená, keď ma poslednýkrát šibol a zlomil na mne korbáč.
Raz, keď som prišla na LDO, som takmer celú hodinu žuvala a robila zo žuvačky bubliny, až ma z toho boleli
ústa. Nahlas som ich praskala a vyrušovala tým, podľa pani učiteľky, ostatných. Aj tak som nechcela
vyhodiť žuvačku do koša. Nevyhodila som ju, lebo ešte nebola dožuvaná. A navyše, chcela som vyskúšať,
aké je to žuť desať žuvačiek naraz.
TINA STRENKOVÁ
CENA POROTY

MOJA RODINA
Sú otázky,
ktoré si položíme v skupine,
v kruhu dôverných cudzincov
ale aj tie,
čo si môžeme pokladať len v
temnote
vlastných príbehov a legiend.
Sú otázky, ktoré by nikdy nemali byť viac než šeptom.
O našom opustení.
Je moja matka moja rodina?
Viem, genetickú informáciu ukrytú v našich očiach, vlasoch, v tých elektrických vedeniach čo nazývame
nami ťažko poprieť,
ale je skutočne mojou rodinou?
Veď kým ja uznávam voľnosť, ona plány.
Kým ona verí v to, čo bolo spravené, ja verím v sny.
Ako môže plameň skutočne milovať oceán?
Je mojou rodinou môj otec?
Môj otec, krv mojej krvi, muž s dušou vlka a srdcom ako úrodná zem.
Dáva všetkému.
A isto, táto láska je, prečo ho uznávam,
ale viete aké ťažké je byť si láskou rovná so zvyškom vesmíru?
So zrnkom prachu?
Mňa ale nemôže odniesť vietor.
Je mojou rodinou moja babka?
Tá láskavá žena s hlinou na rukách
a slnkom v očiach.
A možno tá, čo pomaly zomiera v prachu víriacom v slnečných lúčoch, prepadnutých matracoch a
guličkách na mole.
A predsa strach z toho, že skončím ako jedna z nich mi bráni
pustiť si ich pod kožu.
(To miesto je pre mňa, nie pre cudzincov.)
Obe majú tak strašne smutné oči.
Je moja rodina môj starý otec?
Ten čo si zabudol dušu na vojne,
alebo ten, čo tu zabudol starú mamu?
("Vieš koľkokrát som ťa volala, ty bastard?
Nikdy si neprišiel.
Obetný baránok nevynahradí zázrak a mňa už nebaví zahrievať tvoje zmrznuté kosti!")
Ako môže byť mojou rodinou niekto, kto tu nikdy nebol?
Je mojou rodinou strýko, čo na ňu zabudol, stratil ju v prachu ciest?
Je mojou rodinou bratranec, pre ktorého budem na veky decko?
Alebo, je mojou rodinou moja prvá láska?
(O ktorej som ani nevedela?)
Je mojou rodinou ten, čo ma vždy rozosmeje?
Tá čo mi ukáže moje chyby?
Tá, pre ktorej úsmev by som strhla nebo a zabalila by som ju do neho?
Títo intímni okoloidúci?
Ale to nie je moja krv.
To nie sú moje kosti.
To nie sú moje šľachy, kĺby, svaly, čo rozhodujú o tom, koho milujem.
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Tak do čerta so slovníkmi, s tradičnou rodinou.
Do čerta s tmou.
Kto povedal, že sa musíme ukrývať v tme?
Tak sa staviam pod reflektor, do tohto kruhu dôverných cudzincov
a hrdo vravím,
že odpoveď na túto otázku o prepojení
je áno.
LUCIA ČURILLOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU

MAMA V RYTME
Len čo ráno vstanem,
už ju pobehovať v rytme počujem.
A to moja mama v bokoch sa už ohýňa
a tancuje v kuchyni ako bohyňa...
Hrnce, taniere, poháre podskakujú pod jej rukami,
baterky si nabíja tanečnými pózami.
Rytmus cíti z každej strany,
hýbať sa s vareškami, to ju baví.
Z hrncov sa para nafukuje,
zvŕtanie okolo pece ju neotravuje.
Potom rýchlo vbehne do našej izby,
zatvári sa tak, až jej letia z očí iskry.
Halóóó! Dnes tancujem podľa vetra.
A my rýchlo upratujeme podľa metra.
V rytme behá po celom byte,
my so sestrou ju sledujeme v úkryte.
Takú energickú mamu ja mám,
každé ráno ju tajne nahrávam.
DÁVID JELENČÍK
ČESTNÉ UZNANIE

ZVONÍ PRE RODINU
Cŕn - cŕn - cŕn...
Zvoní školský zvonček zvučne,
do triedy sa valím hlučne.
Len čo dvere otvorím,
pozdraví ma známy tím.
Moja školská rodina
už pracovať začína.
Chlapcov veľa, dievčat pár,
učiteľka - tá je dar.
Ona nám vždy dobre radí,
my ju za to máme radi.
Cŕn - cŕn - cŕn...
To už končí hodina,
čas na krúžky začína.
Len čo dvere otvorím,
pozdraví ma známy tím.
Moja druhá rodina
basketbal hrať začína.
Je tam samá skvelá baba
a trenérka ako mama.
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Zahráme sa, zacvičíme
aj sa riadne unavíme.
A keď zápas vyhráme,
našu hymnu spievame.
Cŕn - cŕn - cŕn...
Zvoní ten náš zvonček zvučne,
do domu sa valím hlučne.
Len čo dvere otvorím,
pozdraví ma známy tím.
Moja super rodina
s večerou už čaká ma.
No a potom, keď je čas,
zahráme sa spolu zas.
Bratia, ocko, maminka to je moja rodinka.
Všetky moje rodiny sú pre mňa dôležité,
no tá posledná je iba MOJA a najlepšia.
Maminka, ocko, ĎAKUJEM vám za ňu.
DANIELA SCHULTZOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MAMIČKA
Moja mama vonia krásne,
pred spaním mi číta básne.
Upratuje, varí, spieva
a hlavne sa vždy usmieva.
Má nádherné oči modré,
keď sa pozrie – je mi dobre.
Keď mi šepká do uší,
je mi teplo na duši.
Ľúbim mamku nadovšetko,
urobím ja pre ňu všetko.
Vždy jej budem pomáhať,
najradšej na svete mať.
TEREZA VOHAROVÁ
ČESTNÉUZNANIE

CESTA NA ĎUMBIER
„Áno, áno, výlety, to je niečo pre mňa,“........ale pekne po poriadku.
Cez letné prázdniny sme absolvovali niekoľko výletov. Najviac sa mi páčil výlet Chopok - Ďumbier. A takto to
vždy začína, keď niekam ideme.
Utekám do izby pripraviť si veci, ktoré si vezmem. Mama mi tam urobí inventúru a ja až na mieste zistím, že
mám plno zbytočných vecí. Aspoň podľa mňa. Tablet som chcel prepašovať viackrát, ale nikdy sa mi to
nepodarilo.
Po príchode do penziónu sme sa vybalili. Nám so sestrou patrilo poschodie. Na druhý deň po výborných
raňajkách sme s rodinou sadli do auta a odviezli sme sa k lanovkovej stanici pod Chopkom. Po zakúpení
lístkov sme najprv nastúpili na sedačkovú lanovku. Poviem vám, nebolo nám všetko jedno! Pri pohľade
dolu sme sa všetci držali sedačky ako kliešte. Pri stúpaní do kopca sa sedačka nachádzala raz 7 metrov raz
30 metrov nad terénom a to už bola jedna z najväčších skúšok mojej odvahy. Po vysadnutí zo sedačkovej
lanovky som si poriadne vydýchol a bol som rád, že stojím na rovnej zemi. Dlho som sa však netešil. Potom
sme prestúpili na kabínkovú lanovku a vyviezli sme sa ešte vyššie pod samotný vrchol Chopku, ako keby
sme išli do neba. Takže do týchto chvíľ sme sa skôr viezli ako kráčali. Až tu začala skutočná túra.
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Najprv sme vystúpili na vrchol Chopku, kde sme si spravili pamätné fotky a následne sa vybrali na jednu z
najťažších túr po hrebeni k vrcholu Ďumbier. Po štvrtine trasy sme museli urobiť nútenú prestávku a lepšie
sa obliecť, lebo nám bola hrozná zima. Fúkal veľmi silný vietor, ktorý zachádzal až ku kostiam. Myslel som
si, že tam zostanem zamrznutý stáť navždy. Našli sme si svoje tempo a túra nám trvala dobrú hodinku. Celí
vyčerpaní sme dorazili na Ďumbier. Šťastní, že sme to zvládli, urobili sme fotky na vrchole s dvojkrížom a
čakala nás veľká prestávka s občerstvením. To bola paráda. Ukázalo sa, že naobliekať si náhradné
oblečenie nebol najlepší nápad, nakoľko sme boli spotení a začala nám byť zima, lebo sme sa nehýbali.
Preto sme museli našu prestávku skrátiť a vydať sa na cestu späť. Škoda, najradšej by som sa tam
ubytoval. Hrozne ma boleli nohy. Nevedel som si predstaviť, ako to zvládneme, lebo som bol veľmi
unavený. Cestou späť na Chopok sme trošku poľavili v tempe. Keďže sa nám ukázalo slniečko, urobili sme
veľa selfie.
Po hodine a pol sme dorazili na vrchol Chopku, kde nás čakalo v reštaurácii Rotunda vytúžené
občerstvenie. Áno, presne na toto som čakal!!!! Poviem vám, že od začiatku našej cesty späť som o ničom
inom nerozprával. Musel som ísť na záložný zdroj, lebo som mal pocit, že všetku energiu som minul na
ceste tam. Priznám sa, že to bol najlepší zákusok s čajom, aký som kedy jedol a to som musel prejsť takú
diaľku......
Už sa neviem dočkať na tohtoročné výlety s rodinou! A už odteraz premýšľam, kam si ten tablet strčím.....
P.S.: Nohy ma boleli asi 3 dni a hneď na ďalší deň sme išli na huby... PREČO!?
JAKUB ŠVEC
ČESTNÉ UZNANIE

CHÝBAŠ...
V kolíske hory rozprestiera sa obec
tá obec, ktorú v srdci mám.
Jesenné listy lemujú cestu k hrobu tvojmu
a spomienky na teba vždy k slzám ma dojmú.
Čakala si ma pri svojom dome,
strážila lezenie po každom strome.
Rozprávky si mi čítala,
a ja som sa pýtala:
Prečo je nebo modré...
Bolo mi s tebou vždy tak dobre.
Teraz tu ležíš hlboko v zemi
za tebou príliš smutno je mi...
Choroba vzala mi ťa do nebíčka, tam hore
každý deň pozerám na oblačné zore.
Chcem ešte vrátiť čas krásny
a dávam všetko do vrúcnych básní.
Plamienok sviečky pre teba silno horí...
Nejde už vrátiť čas a to ma veľmi bolí.
Jesenné lístie padá na tvoj hrob
každý je jednou z našich spomienok.
Padajú mi slzy na líčka
spi sladko, drahá babička.
V kolíske hory plamienok horí
a ja tu babku nechávam.
MARIANNA IBRAHIMI
ČESTNÉ UZNANIE
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MÔJ NAJKRAJŠÍ ZÁŽITOK
Na svoje piate narodeniny som dostala najkrajší darček, o ktorom sa mi mohlo dovtedy iba snívať. Bolo
to dvojmesačné šteniatko zlatého retrívera, ktorému som dala meno Badik.
Bola som taká nadšená, že ma rodičia nechali doma zo škôlky. Nosila som ho stále na rukách ako bábiku.
Keď som sa od neho pohla, vždy ma našiel a dogúľal sa za mnou. Mal rád sadenie zemiakov. Ja som
ukladala zemiaky do riadkov, Badik chodil za mnou a vyťahoval ich. Jeho ďalšou záľubou bolo nosenie na
rukách. Išli sme na prechádzku a po pätnástich metroch ľahol a viac sa nepohol. Museli sme ho vziať a
odniesť. A ako čas bežal, Badik bol ťažší a ťažší. Už nebolo také ľahké ho nosiť. Občas sme ho museli
chvíľu ťahať za sebou, ale potom sa naučil chodiť a behať vedľa nás.
S Badikom sme kamaráti doteraz a tak to vždy bude. Čakáva na mňa, keď sa vraciam zo školy, leží pri bráne
s hračkou. Najprv ho musím pohladkať, potom sa s ním pohrať a nakoniec mu dať maškrtu. Jeho
najobľúbenejšou maškrtou je rožok.
Mám ho veľmi rada a viem, že aj on ma rád mňa. Tak tomuto sa hovorí darček, ktorý poteší.
RADKA MALÁNIKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MÔJ VÝNIMOČNÝ BRAT
Jedna múdra žena povedala: „Šťastná rodina je ten najkrajší Boží dar. Podobá sa naladenej lýre - každá
struna vydáva iný tón, a predsa spolu vytvárajú krásnu harmóniu.“ Tento citát výstižne charakterizuje našu
rodinu. Každá struna vydáva iný tón – každý člen rodiny je iný, a predsa spolu tvoríme ľúbeznú harmóniu.
Jedna osôbka je však výnimočná. Volá sa Tomáš a má osem rokov. Nie je taký ako ostatní, je jedinečný...
Vždy keď prídem zo školy domov, čaká ma s rozžiarenými očkami v obývačke – nevie sa dočkať, kedy si
sadnem za klavír a začnem hrať jeho obľúbenú skladbu – Rain of Tears od Vivaldiho. Sleduje ma obďaleč,
no i napriek tomu cítim jeho prítomnosť, je všade – jeho osobnosť sa rozlieha po celej obývacej izbe ako
ozvena. V okamihu si všimnem, ako sa mu kútiky úst dvíhajú nahor do sladkého úsmevu. „Je taký nevinný,“
poviem si v duchu pre seba a hrám ďalej. Keď skončím, idem do detskej izby. Tomáš ma mlčky nasleduje.
Izba je vždy dokonale uprataná. Každá vec má striktne pridelené miesto, brat si na tom dá vždy záležať.
Hnevá sa, keď veci nie sú na správnom mieste. Musím sa priznať, že nie vždy sa mi podarí udržať v izbe
všetko tip-top. Keď počujem krik, viem, že som opäť zabudla niečo uložiť.
Často mu pomáham s domácimi úlohami. Nemá vo zvyku požiadať o pomoc, no ja ho už dobre poznám.
Presne viem, kedy potrebuje moju pomoc. Keď si píšem domáce úlohy ja, podíde ku mne a poprosí si
pastelky. Vtedy si vždy prisadne a svojou prítomnosťou mi spríjemňuje čas trávený nad knihami. Veľmi rada
s ním trávim voľný čas, i keď nie vždy je to jednoduché. Stáva sa, že sa nahnevá a občas sa v jeho správaní
objaví agresivita. Niekedy sa obávam, no viem, že sa mi nemôže nič stať.
Každé ráno si privstanem, aby som všetkým pripravila raňajky. Mamina s tatinom sa vždy potešia. Mama mi
s láskavým úsmevom pohladí vlasy a pobozká ma na čelo. Po raňajkách príde najnepríjemnejšia časť rána
– obliekania. Na jednej strane som ja, ktorá sa rada vyfintí a na druhej strane je brat, pre ktorého je
obliekanie kríž. Neznáša, keď sa musí prezliecť z pyžama. Keď ho mamina presvedčí, je všetko v poriadku.
Mamu veľmi obdivujem. Je to najdôležitejší človek v mojom živote. Je mi veľkou oporou a milujem ju najviac
na svete. S bratom to nemá vždy jednoduché, ale mamina je proste kúzelník, vždy vie, čo na brata zaberie.
Nastúpime do auta a vezieme sa do školy, ja do základnej školy, brat cestuje do špeciálnej základnej
školy, kde je celkom spokojný.
S rodinou chodíme na výlety a do prírody. Tá Tomáškovi veľmi učarovala, cíti sa v nej príjemne.
Najradšej objíma stromy a najviac ho teší, keď v jeseni nájde množstvo hríbov. Vtedy vyžaruje toľko
iskričiek radosti, že ňou nakazí všetkých členov rodiny.
Večery mám z celého dňa najradšej, všetci zasadneme k spoločnej večeri a rozprávame si celodenné
zážitky a príhody, iba Tomáš občas ticho sedí a pozerá sa von oknom. Mamina nás vyprevádza do izby s
prianím sladkých sníčkov, tatino nám od stola pošle nežný bozk. Keď Tomáš nemôže zaspať, vyberiem
knihu a čítam mu dobrodružné príbehy. Nikdy nevydrží bdieť dlhšie ako desať minút. Nežne mu zaželám
dobrú noc a ponorím sa do snov aj ja. Snívam o živote, v ktorom bude všetko dokonalé. Brat bude zdravý,
mamina s tatinom budú viac šťastní..., potom sa preberiem a uvedomím si, že život je aj napriek všetkému
krásny.
Môžem povedať, že som ten najšťastnejší človek pod slnkom, lebo mám skvelého súrodenca. Ak sa
pýtate, v čom je Tomáš výnimočný, tak vám to prezradím. Je autista, no mne to vôbec neprekáža, som
vďačná za každý jeden deň, ktorý môžem tráviť v jeho spoločnosti. Má svoj svet, ale viem, že v jeho svete
mám aj ja svoje miestočko rovnako ako mamina s tatinom. Pretože: „Šťastná rodina nie je ničím iným, než
predčasným nebom.“
TAMARA PRUSKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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A V SRDCI TO POTOM MÁME NAVŽDY...
Zmiešame lásku, úsmev, ochotu
vymiešame z toho riadnu dobrotu.
Keď bude cesto veľmi riedke,
pridáme k nemu i pochopenie.
Všetko pekne rozdelíme,
do každého srdca dostatok nadelíme.
Piecť sa to bude chvíľku malú,
veď tieto veci sa rýchlo dopekajú.
V srdci to už máme potom navždy,
to čo potrebuje každý...
recept na šťastnú rodinku.
LAURA SCHURDÁKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MAMA
Si tá,
ktorá vždy vie čo treba.
Si tá,
ktorú poslal anjel z neba.
Si tá,
ktorá vždy usmerní.
Si tá,
ktorú zoslali anjeli.
Ani verše,
rýmy,
ba aj celé básne
neopíšu ako nad tebou žasnem.
Ako ťa obdivujem,
čo všetko zvládaš.
A ešte nás pri tom
aj vychovávaš.
Mama,
ty si vždy tá nitka,
ktorej sa ako záchrany chytám.
Mama,
ty ma vždy podržíš
vo svojej otvorenej náruči.
Verte mi,
že nikto nemá lepšiu
ako ja.
Preto jej aj touto formou úctu vzdám.
Verte mi,
že nikdy neostanem sama,
lebo je pri mne tá najlepšia
Mama!
KRISTÍNA ŠEBOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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rodina
láska
veľmi pekné slovo
reakcia
v ľudskom tele
chránený areál
neuveriteľné slovo
ktoré existuje
vo mne

VIANOCE
na kopcoch je biela žuvačka
ktorú mám práve v ústach
tá chuť vanilkového cukru
zástup zasypaných vojakov
krútiaca sa guľa
z ktorej s mamkou pečiem koláčiky
VANESA KNAPIKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

RODINA
Rodina je miesto, kde slnko svieti,
rodina je tam, kde vtáčik letí.
Rodina je raj, kde sa hrajú deti
a mamka s ockom nad nimi letí.
Rodina sa vždy iba láskou chveje,
lebo ju nikdy slza nezaleje.
Rodina je pekná ako kvet,
z ktorého včeličky zbierajú med.
Rodina je ako biela konvalinka, ktorá pekne zvoní, cinká.
Je to domov, kde sa sladko spinká.
Rodina je tam, kde sa číta rozprávka,
rodina je miesto, kde prebýva láska.
Rodina je veľká lúka, na ktorej sme kvetiny
a mňa vždy poteší, pohladenie mojej maminy.
LAURA SURDENÍKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

39

CESTA
S istotou pozerám vôkol seba,
Cez oči rodičov vidím do najbelšieho neba.
Od začiatku, až po čas terajší
Ich láskavá dlaň nočnú moru odplaší.
Noc je nič bez hviezdnej žiary
Lúka je nič bez kvetov voňavých,
Mama je nič bez úsmevu detí.
No nie každé lásku dostane,
Nie každé cíti teplo v duši,
Nie každé si raz slzu usuší,
Nie každé poláskajú mamine dlane.
Nie každý strom v búrke stáť ostane...
Svet rodine uťahujú kliešte.
Mať dvoch otcov a mamu strádať
Mať dve mamy a ocka hľadať...
Pár dní mame dať,
ockovi - sobotu...
a večer sebe len ticho a samotu..
A úsmev, ktorý s láskou vychovával,
odlieta.
Nikdy sa nezahoja všetky rany sveta.
No ja s istotou pozerám vôkol seba.
Vďaka mojej rodine viem,
ktorou cestou kráčať treba.
NIKOLA SOCHULIAKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

OBED
Učiteľ nám povedal, že na všetko existuje definícia. Aj na rodinu. Máme ju napísanú v učebnici
občianskej náuky. ,,rodina je skupina dvoch alebo viacerých pokrvne spojených ľudí.” Myslím si, že to nie je
celkom pravda. Rodina je oveľa viac. Rodina nie je o definícii a nie je vždy taká dokonalá, ako ju vykresľujú
v časopisoch.V nej sú okrem lásky, radosti a nehy aj súrodenecké bitky, rodičovské hádky a
nedorozumenia. Našťastie nič netrvá večne. Ani hádky, škriepenie a malé sklamania.
Aj v našej rodine sú občas výmeny názorov. Nakoniec však všetci zistíme, že veci, pre ktoré sa
hneváme, sú maličkosti a tichými pohľadmi sa pomeríme. Ako sestra hovorí:,,Aby to nebolo trápne!” Na
našej rodine sa mi najviac páči to, že si môžeme povedať a aj vieme o sebe všetko. Mnohí z vás asi čakáte
nejaké neuveriteľné zážitky z dovoleniek alebo dobrodružstvá plné napínavých udalostí. Aj keď o tie nie je
núdza, v mojom prípade je to všetko naopak. Najväčším zážitkom pre mňa je obed počas víkendu, keď
jeme všetci spolu pri jednom stole. To som si uvedomila už dávnejšie, pretože mamka v nedeľu alebo v
sobotu zvolávala na obed, každý mal svoje záujmy. Mladší brat prešiel hračkárskym autíčkom snáď už celý
dom a poskladal všetky stavebnice lega, čo má. Sestra mala nos zarytý v učebnici chémie a ruku prisatú na
kalkulačke, alebo si četovala s kamošmi. Oco v garáži opäť čosi opravoval, sedel v kresle pri správach
alebo bol zas pri včelách v lese. Keď ste raz včelár, tak vás neustály pohyb v lese neminie. A ja? Sedela som
v izbe a opäť sa venovala svojej záľube - písala som ďalší zaujímavý príbeh a sledovala, ako je každý
zatvorený vo svojej vlastnej bubline a mamkino volanie im prešlo jedným uchom dnu a druhým von. Mama
tak volala na obed znova a znova. Nik sa neobťažoval prísť... až na mňa. Bola som už veľmi hladná, a preto
aj nahnevaná. Povedala som si, že to takto nenechám. Postavila som sa a šla som každého osobne
zavolať na obed. Dotiahla som ich k stolu a robila som to tak každý víkend. Bola to fuška, pretože spočiatku
boli nahnevaní, prečo ich otravujem. Napokon si však nedeľňajší obed každý z nás užil. Zistili sme o sebe
veľa nového, smiali sa, vychutnávali rodinnú atmosféru i jedlo a boli radi, že sme spolu. Teraz si už víkend
bez spoločného obeda nevieme ani len predstaviť.
Sadnite si aj vy a vaši blízki za spoločný stôl. Pozrite sa na členov svojej rodiny a vychutnajte si tú
úžasnú neopakovateľnú chvíľu... Určite si pritom vytvoríte aj vlastnú definíciu svojej rodiny.
ALEXANDRA CHAMILLOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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INTERNETOVÁ LIEČBA
Je krásna slnečná nedeľa. Pred bránou zastaví auto a z neho vystúpi sesternica Jana s rodičmi. Deň ako
stvorený na prechádzku v lese.
Táto myšlienka nás všetkých nadchla, teda okrem Jany. Asi mala inú predstavu o návšteve u nás.
Cestičkou do kopca stále počujem za chrbtom Janino frflanie. ,,Tá má ale kondičku,” pomyslela som si,
,,keď sa jej ústa nezavrú.” Les nás privítal pokojom a schladil nás. Sadáme si pod koruny stromov, cez ktoré
prekukuje slnko. Do tejto idylky zrazu zaznelo: ,,Poďme už preč. Je to nuda.” ,,Pozri, aký je tu pokoj, ako
lístie šumí a vtáky spievajú,” presviedčam ju o tejto nádhere. Pozrie na mňa, akoby som bola z inej planéty a
ide si hľadať ideálne miesto na oddych, kde by sa veľmi nezašpinila. Konečne ho našla. Spadnutý strom,
pod ktorý si sadla ako kráľovná na trón.
Privriem oči a započúvam sa do ticha, ale čosi ma vyruší. ,,Jáááááj! Pomóóóóóóc!” Vstanem a idem za
krikom. Jana pobehuje po lese a tancuje indiánske tance. Neveriaco pozerám na ňu a na rodičovstvo
pobehujúce okolo nej. V tej chvíli mi napadá veľa vecí, ktoré ten krik spôsobili, ale nakoniec sa ukáže, že
pod jej trónom boli mravce a styk so živými tvormi jej veľmi prekáža. Po tomto zážitku už nechcela zostať v
lese ani sekundu, a tak sa musíme vrátiť. No čaká nás ešte cesta naspäť, ktorú sprevádza nekonečné
jojkanie poštípanej Jany...
Po príchode domov sa Janina veľká bolesť hneď stratí po pripojení na internet. Pri odchode je celá
vysmiata a teší sa na ďalšiu spoločnú nedeľu. Zdá sa, že internetová liečba zabrala a môžeme sa tešiť na
ďalšie dobrodružné výlety s Janou do lesa.
MIROSLAVA ONDREJOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

čo mám rád
kapustovú polievku
a zemiakový šalát s rezňom
plávanie a čítanie a učenie
milujem svoju rodinu

Timon
Ja rád plávam a jem,
baví ma to, ja to viem.
Kreslím, spievam, tancujem,
baví ma to, ja to viem.

babka vraví
babka vraví
mlieko je zdravé
v pondelok som mal na desiatu mlieko
utorok bol ako mlieko
táto streda bola bez mlieka
vo štvrtok som sa oblial mliekom
v piatok ideme kúpiť mlieko
včera sa doma mlieko rozlialo
stvorila sa z neho mliečna príšera
prišla však moja sestra a celú ju vypila

druhé meno
moja mamka a ocko mi dali
nezvyčajné druhé meno
Angel
prečo
lebo verili že keď budem veľký
budem veľmi dobrý a šikovný
lebo keď som bol malý
tak som veľmi vystrájal a robil hlúposti
ale ocko vždy hovoril že sa zmením
TIMON ANGEL VEVERKA
ČESTNÉ UZNANIE
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VIANOCE U NÁS DOMA
xxx
čarovné
krásne
v izbe sa rozlialo svetlo
zo stromčeka
v kuchyni sa do nosa
tlačí vôňa medovníkov
v kľúčovej dierke
žiaria detské oči
všetci vyčkávajú
hlas
zvončeka

xxx
vôňa čerstvo upečených medovníkov
zo zamúčených rúk padá
prvý sneh
aj za oknom rastie
zasnežená krajina
plná detských snov a kúziel

xxx
sedím pri praskajúcom ohni
nasávam jeho teplo
akoby to malo byť to posledné
nemyslím na seba
ale na všetkých
ktorých mám rada
ktorí sú mi drahí
o tom sú Vianoce
ALICA KMEČOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

VIANOČNÁ
Keď sa blížia Vianoce a je s nimi spojených niekoľko vecí – tráva sa pokrýva snehom a vzduch začína
štípať v nose. Človek začína podvedome cítiť nejaké vzrušenie, ktoré ani nevie, odkiaľ sa vzalo, ale tuší, že
sa niečo stane. Mestá sa zdobia a odvšadiaľ znejú piesne, a práve v taký čas sa nás detí rodičia pýtajú, čo
by sme chceli od Ježiška.
Jedného dňa, bolo to asi 17. decembra, ocko na nás zavolal a povedal niečo zvláštne: „Čo by ste povedali
na to, keby sme mamke kúpili na Vianoce niečo pekné?“ „Jasné, že hej! Zaslúži si to, veď sa o nás
všetkých stará!“ súhlasili sme.
Stačí iba pozorovať mamku a určite vymyslíme nejaký super darček. Tak sme všade chodili a pátrali, na nič
sme však neprišli. Až keď sme boli s rozumom v koncoch, ocko zahlásil: „Pozrite sa okolo seba.“ Rozhliadli
sme sa a videli sme, že mamka má plné ruky práce s upratovaním a že jej nikto nepomáha, bolo nám to
ľúto. Veď s každou prácou, ktorú mamka musí urobiť, sa jej skracuje čas, ktorý by mohla stráviť s nami.
Nelenili sme a pustili sme sa do práce. Poutierali sme prach, umyli okná, ale komu by sa už chcelo
upratovať, keď vonku sneží a môžete sa sánkovať? No nikomu.
„Deti, poďte mi, prosím, pomôcť s medovníkmi,“ zavolala mamka. Bolo to príjemnejšie ako výzva s
prachovkami. „Mami, pozri akého pekného koníka som vykrojila,“ povedala Betka. „Filipko, ty si na tom
ako?“ opýtal sa ocko. „Vykrojil som kolieska, zvončeky, hviezdičky a srdiečka.“ Potom sme medovníky dali
piecť. Boli sme na seba hrdí.
Keď snehové iskry pozhasínali a slnko sa začalo prevaľovať vo svojich nekončených kanáloch nebeských
vôd, všetci sme si sadli k stolu a cítili sa ako také Popolušky. Tento deň bol plný driny, ale vedeli sme, že je
potrebný.
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Aj vďaka nemu sme zistili, čo máme mamke dať pod stromček. Bolo to viac-menej jasné. Keď sme na
vlastnej koži pocítili, že to nie je len tak, upratať celý byt.
Všetci sme sa zhodli na tom, že mamke kúpime robotický vysávač. Lebo byť vnímavý k potrebám druhých,
to sú skutočné Vianoce.

PAMÄTI A CESTY MAREKA JAROŠA
Cez letné prázdniny sme boli s rodičmi a sesternicami na výlete v Bardejove. Počasie bolo dobré a tešil
som sa, že sme po celoročnej drine v škole spolu. Babka nás pustila na výlet, bolo to vzrušujúce, lebo sme
sa viezli v starej škodovke. Po ceste sme si spievali, v Bardejove sme sa šli prejsť po parku a zašli sme aj do
kúpeľov.
Ale všetko začalo byť zaujímavé až vtedy, keď zašlo slnko. Z areálu kúpeľov sme šli na námestie, kde bola
pompézna svietiaca fontána, z ktorej vystrekovali gejzíry a prúdy vody. Keď prišiel na rad rozprašovač,
poniektorí odvážlivci skákali do fontány a osviežovali sa, vyzeralo to ako džúsové gejzíry a japonský
vianočný stromček v jednom, ale nás to nerozladilo. Z toho miesta sálala atmosféra pohody. Sesternica na
mňa podchvíľou významne pozrela a povedala: „Marek, sedieť pri tejto fontáne je najlepšie trávenie času.“
Myslel som na to, že ani ja na to tak skoro nezabudnem.
Keď sme sa v noci vracali späť, mal som pocit, že nás niečo na cestách v lese sleduje. Otvoril som okienko a
striehol som na záchvevy lístia, ktoré som predtým videl. Ale nič sa nedialo, tak sme pridali. Keď sme sa už
pokojne viezli, odrazu z tmy vyletela rovno pred auto srnka. V tme za zablysli jej fosforeskujúce oči. My sme
zastavili širokým driftom cez cestu a vzápätí sa z lesa vynoril aj veľký zajac. Ten zajac vyzeral ako malý
klokan, bezstarostne prehopkal cez cestu.
Tento deň nabitý zážitkami sme zakončili pozeraním výpravného filmu o pirátoch.
MAREK JAROŠ
ČESTNÉ UZNANIE

DANIELA JAMBOROVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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