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Literárne súťaže  

Viac na www.muza.websity.sk  

Janko Hraško ešte žije... 2011 
Školák Janko Hraško 

 

Termín trvania súťaže: 27.11. 2010  -  31.3. 2011 
Hlavná téma: Školák Janko Hraško 
Kategórie: výtvarná časť 4 - 9 rokov, literatúra 9 - 99 
rokov, Vševed roka - súťaž pre starých rodičov a vnúčatá, 
Hraškola - kreatívna súťaž pre pedagógov. 
Podmienky pre výtvarnú súťaž: maximálne 5 najlepších 
prác za jednu školu, formát A4 či A3.  
Púpätká: /Téma: Janko Hraško sa stáva školákom/  
Hraškuľčatá: /Téma: Janko Hraško objavuje svet/ 
Podmienky pre literárnu  súťaž:  
poézia max. 16 veršov, próza maximálne strana A4. 
Posielať iba mailom na medokys@seznam.cz. 
Témy literárnej časti: Janko Hraško objavuje svet; 
Školské vynálezy Janka Hraška; Školské lásky Janka 
Hraška.  
Podmienky pre súťaž Vševed roka 2011:  
Súťaž pre starých rodičov a vnúčatá - predmety, ktoré 
mohol vševed Janko Hraško vymyslieť a vytvoriť 
napríklad na pomoc školákom a učiteľom. Modely 
do maximálnej veľkosti 30 x 30 x 30cm  Posielať poštou 
a dôkladne označiť.  
Hraškola - Tvorivá a kreatívna súťaž pre pedagógov  
Scenár tvorivej dielne pre  deti  s témou Janka Hraška, 
s využitím v tvorivých činnostiach v okruhoch: literatúra, 
kreatívna výtvarná tvorba, hudba – pesničky s témou 
Janka Hraška - /MP3 - nahrávky/ atd. 

V každom žánri posiela  súťažiaci  len 1 prácu. 
Označenie prác. Na každej práci je nutné uviesť:  
meno a priezvisko autora,  vek a ročník školy, adresu 
škôlky / školy alebo adresu trvalého bydliska, e-mail, 
podľa možnosti vlastný (na mailovú adresu, z ktorej 
príde súťažná práca, bude poslaná  pozvánka 
na vyhodnotenie),  telefonický kontakt.    
Každá práca musí byť označená heslom:  
JANKO HRAŠKO EŠTE ŽIJE 2011... 
Uzávierka: do 31. marec 2011 
Adresa:  Súkromná základná škola BellAmos,  

 Ul. východná 18,  036 01 Martin 1 
E-mail: medokys@seznam.cz  

Miss dobrej nádeje 
Termín trvania súťaže: 1.2. – 30.11. 2011 
Kategórie: Poézia voľný verš, viazaný verš 
Podmienky účasti: Autorky poézie vo veku 
od 14 rokov do 30 rokov /nar.1997 – 1981/ 
vydanie knižky nie je limitujúce /nie 
je meradlom kvality tvorby autorky/ + zaslanie 
súťažných prác v danom rozsahu. 

Podmienky a pravidlá súťaže: Účastníčka 
môže poslať do súťaže básne v jednej 
aj v druhej kategórii, dôležité je ich označiť 
celým svojim menom, vekom, adresou, vrátane 
aktuálnej emailovej. Laureátky doplnia 
po vyhodnotení číslo účtu. Nutné je  súťažné 
hárky označiť aj kategóriou. 

Počet básní: maximálne päť básní, v rozsahu 
jedna báseň do 20 veršov v každej kategórii 
od jednej účastníčky. 

Tvorbu zasielať v elektronickej podobe 
na adresu knihkupectvo@madokys.eu  ako 
prílohu v programe Word. 

Vyhodnotenie súťaže: december 2011  
Ocenenia najlepších účastníčok: finančná 

odmena v každej kategórii je určený balík 120 
eur. Tento bude rozdelený medzi tri najlepšie 
účastníčky. O rozdelení balíkov rozhodne 
organizátor a porota súťaže. Rozhodujúca 
je kvalita tvorby. Organizátor si vyhradzuje 
finančný balík znížiť, v prípade slabej úrovne 
prác, alebo naopak, môže finančný balík zvýšiť, 
ak by práce predstihovali očakávanú úroveň. 

Cieľom je podchytiť tvorivé autorky v danom 
vekovom rozpätí, pomôcť im pri zlepšovaní 
kvality tvorby, najmä začínajúcim, prezentovať 
ich a najlepšie odporučiť do pozornosti 
vydavateľom, či spisovateľským organizáciám. 

Podporné podujatie: V mesiaci júl 
víkendový tvorivý seminár v Martine. Priestor a 
čas bude dohodnutý na základe kompromisu 
medzi potenciálnymi záujemkyňami, pričom 
minimálny počet je 5 účastníčok. 

Súťaž je organizovaná výlučne na súkromnej 
báze, bez finančnej podpory akejkoľvek 
verejnoprávnej, či štátnej organizácie. Naopak, 
vítaná je prípadná ďalšia podpora od sponzorov 
či donorov.  

 

 
JANUÁROVÉ ČÍSLO MÄDOKÝŠA : 

  
PESNIČKOVÉ TEXTY PETRA ŠRANKA 

A PETRA PIATKA  
SPOMIENKA NA PAĽA HUDÁKA  

PREDSTAVUJEME MAREKA MITTAŠA 
VALENTÍNSKY FEJTÓN P.  ŠRANKA  

SLOVÁ VÍŤAZOV ZLATÉHO MÄDOKÝŠA  
O SÓLE PRE 9 HLASOV  

OBRAZY HANY KUŠNIEROVEJ 
VIANOCE S MÄDOKÝŠOM  

TVORIVÁ DIELŇA Z FACEBOOKU  
BÁSNE PRE DETI S PÍSMENOM K 

...  



 

Vítame vás 
 

Trošku z rožku literatúry 
2 

Do pozornosti sa dáva... 
Str. 1 - Titulná strana 
Fotografia Anny Thomkovej z Vianoc 
s Mädokýšom – Jano Cíger a Mathej a obálka 
zbierky Sólo pre 9 hlasov, kde má básne 
Michal Pivarči – zdroj IKAR. 

Str. 4 – 5 Slovo víťazov 
Vyjadrenia ocenených cenou Zlatý Mädokýš. 

Str. 6 – 8 – Naša tvorba 
Pesničkové texty Petra Piatka a Petra Šranka.   
K textom Petra Šranka je aj pripojený 
komentár k textom Folkového bechu.  

Str. 9  – 10 Predstavujeme... 
Poviedka Mareka Mittaša, mladého 
slovenského prozaika, ktorý vydal zbierku 
Hriechy v rukavičkách.   

Príloha – Obrazy Hana Kušnierová 
Hana Kušnierová – Poznanie, Hľadanie 
strateného času , Deja vú, Strom života.  

Str. 11 - 12 Facebook - tvorivá dielňa 
Na Facebooku v skupine Literárny klub 
Mädokýš prebehla tvorivá dielňa s detskou 
poéziou a písmenom K. 

Str. 13 – Vianoce s Mädokýšom  
Reportáže z Vianoc s Mädokýšom od Ivetky 
Kloptovej a Matheja Thomku.  

Str. 14 – 15 – Sólo pre 9 hlasov 
Reportáže Mira Búrana a Michala Pivarčiho 
z akcií okolo jedinečnej zbierky poézie Sólo 
pre 9 hlasov. Obaja v nej majú básne.  

Str. 16 –Mädokýš oficiálne 
Profil autorky prílohy výtvarníčky Hanky 
Kušnierovej a výber zo Zápisnice z Valného 
zhromaždenia LK Mädokýš o.z.   

Str. 17 – Fejtón Petra Šranka 
Valentínsky fejtón Petra Šranka.  
Str. 18 –  Spomienka 
V januári nás opustil vynikajúci básnik Paľo 
Hudák. Spomína na neho Paľko Garan. 

Str. 19 – Trošku z rožku literatúry  
Píše sa o nás – Recenzia na  zbierku Irenky 
Velichovej od Martina Šípa.  

Str. 20 – Záverom 
Venujte pozornosť dvom súťažiam LK Mädokýš 
– Janko Hraško a Miss dobrej nádeje.  
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Nominácie na Zlatý Mädokýš 2011 

za Mädokýš 12/2010 
• Najlepšia poézia  

Ivet Kloptová  - Únikový východ do raja 
• Najlepšia próza  

Mathej - Fragmenty zo životnej púte...  
• Najlepšia umelecká reportáž, fejtón, esej 

Milan Gonda - Súčasným Vianociam chýba 
hektika 

• Najlepšia reportáž 
Jano Cíger z Mädokýša - Decembrák 

• Najlepší odborný text, recenzia 
Peter Cabadaj – Z ponuky slovenských 
knižných vydavateľstiev - Stariček, Chodec 

• Najlepšie výtvarné dielo  
Janka Libová – Čarovážky 
  

Čo sa chystá 
• 20.2.11 – Martin, Dom J.C, Hronského 15.00  

Tvorivé dielne Mädokýša 
Na Valnom zhromaždení sme sa dohodli, že sa 

mesačne budú konať dve pravidelné stretnutia 
Mädokýša. Jednu sobotu v mesiaci sa budú konať 
tvorivé dielne. Toto je prvá z nich.  

Ako vytvoriť poviedku je prozaická časť a poetická – 
Krátke formy v poézii. Dielne sú otvorené 
i pre verejnosť. Vstupné pre nečlenov Mädokýša 1 euro.   
• 21.2.11 – Praha, čitáreň Unijazz , 19.30 

Mlha v Unijazzu 
Pravidelné večery autorského čítania Klubu 

MLHA. Tentokrát vystúpia S.d.Ch. a Viki Shock. 
Moderuje Saša Gr. a Mathej Thomka. 
• 3.2.11 – Martin, Dom J.C, Hronského, 16.00 

Literárny Mädokýš 
Literárne stretnutie členov Mädokýša a ich  

priateľov v Dome J.C. Hronského.  
• 3.2.11 – Martin, Dom J.C, Hronského, 16.00 

Výtvarný Mädokýš 
Pravidelné stretnutie členov výtvarnej sekcie 

Mädokýša v Dome J.C. Hronského.  

Výrok mesiaca 
Dostal som ho iba 1x, čo je oproti minulému číslu, 

ktoré som dostal 32x, pomerne sklamanie... Hold, 
redukčná politika, uťahuje opasky aj Mädokýš.   

Ale Mathej, nevysvetľuj si to zle, táto správa 
neznamená, že žiadam o dorovnanie počtu. 

 (Peter Staríček na otázku či mu dorazil Mädokýš...) 
 

 

Píše sa o nás 
Na zbierku Irenky Velichovej Dopisy k němu vyšla v literárnej revue PLŽ v Čechách, 

oneskorená ale o to pozitívnejšia reportáž. Posledné kusy zbierky ešte možno získať u Matheja 
alebo Irenky. Originál recenzie nájdete tu: http://www.knihovna.plzen.eu/plz/Plz_12_10.pdf 

 
Hádala se duše s tělem 

Existuje  řada  způsobů,  jak  přistupovat k poezii.  
Tak například můžeme báseň rozebrat jako stavebnici, rozšroubovat ji na jednotlivé 

elementy a rázem získat ponětí o tom, co je příznačné, typické atd. Zkrátka určitá forma 
sázky na jistotu. Nebo zariskujeme a vydáme se na hon za básnickými významy  – pak 
budeme hledat nečekané souvislosti, odhalovat skryté narážky… Ale v neposlední řadě 
lze kolem básně také jen projít, s úctou, pokorou a vědomím, že kdybychom chtěli víc, 
mohli bychom narušit základy toho, co je křehké. Na neobyčejně zdařilý debut plzeňské 
básnířky Ireny Velichové lze jistě aplikovat libovolnou z výše uvedených metod, leč jen 
ono pokorné naslouchání básnířčině hlasu zdá se býti v tomto případě smysluplným 
činem. 

Básnická sbírka, o které jde řeč, vyšla pod názvem Dopisy k němu v roce 2008 jako 18. 
svazek edice Ulita v plzeňském vydavatelství Pro libris. O citlivý obrazový doprovod se 
postaral Ondřej Roubík. Útlá kniha veršů před námi otvírá svět intimní reflexivní poezie, 
vystavěný na věčném rozporu mezi fyzickým a duchovním, přízemním a povznášejícím, 
individuálním a všeobjímajícím.  

Hutný časoprostor, jehož hranice jsou až překvapivě pevně a jasně vytyčeny, přestože 
verše samotné šetří slovy a často pracují s uměním naznačeného, smlčeného či 
nedořečeného. Průvodcem je nám ženský hlas, který funguje jako pojítko mezi oběma 
naznačenými dimenzemi a propojuje rovinu osobního prožitku s kolektivní zkušeností 
nabývající nejednou až podobu rituálu či mýtu.  

Žena jako milenka i matka, žena jako nositelka ženského údělu i osoba hříšná pak ve 
finále předává slovo „jemu“, titulnímu  adresátovi  veršů.  Emblematické básně s mnoha 
biblickými aluzemi dotvářejí celkový mnohovrstevnatý obraz sbírky, jehož některé 
stránky zůstanou čtenáři skryty pod rouškou tajemství – a to je jenom dobře. Sečteno a 
podtrženo, k dokonalosti dovedená lyrická transformace skutečnosti a formální 
vycizelovanost  veršů  nedává  recenzentovi jinou možnost, než vyjádřit se v 
superlativech. 

Vladimír Novotný ve svém epilogu parafrázuje titul knížky na (Snad  i) dopisy  Ireně, a 
výstižně  tak  připomíná  skutečnost,  že básně se – sice obloukem, ale přesto – vracejí k 
postavě jejich stvořitelky. Nezbývá než souhlasit,  jakkoli  původní  mnohoznačný název  
sbírky  připouští  i  jiná,  mnohem  symboličtější  čtení.  

Irena Velichová  do textů otiskla  velkou část  své osobnosti,  svůj  přemýšlivý vztah ke 
světu i bohatý duchovní život.  Taková upřímně komponovaná konfese si jistě právem 
zaslouží to  nejlepší  vysvědčení, navíc s dodatkem, že hravě překonává omezení poezie, 
jíž se mechanicky připisuje přízvisko  „regionální“.  Co  dodat  závěrem? 

Snad  jen  to  obligátní:  Doufejme,  že nezůstane pouze u jediné sbírky. 
Martin Šíp 



 

Spomienka 
 

 

Klubové novinky 
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Január 
Januárové víkendy z roka na rok naťahovali 

prsty na moju literárnu chalupu. 
Dala sa jej možnosť, aby sa z celkom slušnej 

chladničky bez energetickej záťaže, stala teplým 
hniezdom s praskajúcim drievkom v šparheľte, 
ale teda dobre, budem spisovný – v sporáku.  

Do toho hučala svoje brumendo v „Komínovej 
sonáte“ stará keramická pec. V kuchyni voňalo 
varené koleno, kapustnica, pražené kuracie 
mäsko a všeličo, aby nám bolo mňam. A nielen 
mňam, ale aby bolo aj tvorivo. A veru bývalo... 

Je tu január, voľačo Ján uvar... a je tu aj 
nostalgia. Život však poskočil, je nás aj viac, sme 
rôznorodejší, vekovo, záujmovo, profesne, 
ľudsky. Nuž, napriek tomu je ale snaha chásku 
udržať pokope a to sa podarilo. Janovu Cígerovu 
literárnu chalupu vystriedal Jožov Cígerov dom. 

Po nie celkom podarenom pokuse o Valné 
zhromaždenie občianskeho združenia sa podarilo 
dať dohromady poriadnu partičku. Dokonca sa 
zišlo toľko ľudí, že sme boli uznášaniaschopní. 
Valné zhromaždenie začalo dobre a ešte lepšie 
prebiehalo. No a skončilo úplne vynikajúco. 

Kastelán alebo gazda domu Milan Gonda 
všetko dobre pripravil, emeritného kuchára Jana 
/teda mňa/ poslal do výslužby Jožko Jesenský 
a s komprdovaním Ľubka Chromčíka navaril 
taký guľáš, ani čo by sa boli v kotlíku dusila 
sama poézia, lebo ten guľáš ňou bol.  

Doplnili sme správnu radu, lebo s Jankou 
Zajasenskou zalomcovala túžba po mužnej hrudi 
miestneho šuhaja a významného českého maliara 
Vítka Johna a tak sa nám ona „zaolomoucovala.“  

Novou správnoradkyňou je noblesná maliarka 
Valika Szépeová. Upravili sme 
uznášaniaschopnosť do nového tvaru, no a 
musíme rozmýšľať, ako ďalej a s čím.  

Možnosti sú a hádam sa aj nejaké euríčka 
nájdu. Prvé sa už pozbierali. Deň pred Valným 
zhromaždením mal výborný koncert Peťo Piatko 
aj so svojím bandom. Chlapci si slušne zašantili 
k všeobecnej poteche uší, očí možno nosa...a tak. 

Nuž január bol teda trochu striedmy, ale 
dôležitejší ako hociktorý iný mesiac, trebárs ako 
ten čo sa nafukuje medzi hviezdami na oblohe, 
aby ho bolo vidieť.  

Jano Cíger z Mädokýša 

 

- Rok sa opäť prevalil do ďalšieho desaťročia 
a Mädokýš revue do ôsmeho ročníka. 
Podarilo sa prekonať siedmy, kritický ročník 
a pokračujeme.  
- V januári doznievali ešte Vianoce 
s Mädokýšom a ceny sa pomaly dostávali 
k oceneným. Niektoré sú vraj stále na ceste.  
- Január výrazne prial dielňam na facebooku. 
Mathej rozbehol dve. Jedna bola detektívka 
a druhá detská poézia pre deti. Hlavne detská 
poézia na K sa stretla s obrovským ohlasom. 
Viac str. 11 – 12.  
- Mathej pomocou Vydavateľstva  Matice 
slovenskej požiadal Ministerstvo kultúry 
o grant na svoj literárny debut.  
- Michal Pivarči sa v literárnej súťaži 
vydavateľstva  IKAR Mám  talent stal jedným 
z víťazov. Jeho básne sú publikované 
v zbierke Sólo pre 9 hlasov. Zároveň 
prezentoval svoju poéziu na sprievodných 
akciách v Bratislave a Prievidzi. Viac 
na stranách 13 – 14.  Ale hlavne v zbierke 
Sólo pre 9 hlasov.  
-  Na zbierku Irenky Velichovej Dopisy 
k němu vyšla v plzeňskom PLŽi veľmi 
pozitívna recenzia. Viac strana 19.  
- 28.1. mal Peter Piatko v Barmuseu 
v Martine  vynikajúci koncert. Zároveň bol 
spojený s nahrávaním Live CD.  Viac sa 
dozviete v reportáži v ďalšom čísle.   
- 29.1.sa konalo v priestoroch Domu 
J.C. Hronského Valné zhromaždenie 
Literárneho klubu Mädokýš. Zhromaždenie 
bolo uznášaniaschopné, zúčastnilo sa ho 25 
členov Mädokýša.   Dôležité schválené zmeny 
a zápisnicu nájdete na strane 16.  
- Zároveň prebehlo aj klubové stretnutie 
spojené s vynikajúcim guľášom.  
- Vďaka Milanovi Gondovi získal Mädokýš 
priestory pre svoje akcie v Dome Jozefa 
Cígera Hronského.   
- V Bratislave 31.1. skončila vernisáž 
Výtvarného Mädokýša. 

 - Komentujte Mädokýš na revue.madokys.sk.  
 - Pridajte sa k skupine Literárny klub 
Mädokýš na facebooku.  

 - Potvrďte svoju príslušnosť k LK Mädokýš 
zaplatením členského 10 euro za rok 2011 
na náš účet ČSOB – 4005840090/7500.. 

  

Za Pavlom Hudákom 
V jednom rozhovore sa český guru hudobnej recenzistiky Jiří Černý 

posťažoval: „...u nás je taková zvláštní situace – Radůza dostane 
v jednom roce tři Anděly, ale na hranosti v rádiu se to vůbec neprojeví.“  

Hneď mi napadla trochu racionálne, trochu našsky uskromnená 
paralela: Pavol Hudák dostane v jednom desaťročí tri ceny za dve knihy 
poézie, ale na akejkoľvek mediálnej propagácii, na záujme redaktorov 
literárnych periodík, na pozornosti dramaturgov, režisérov a manažérov 
literárnej čino-hry sa to neprejaví... Potom vydá ešte jednu knihu; 
na naliehanie čitateľov aj súbor všetkých troch, doplnený o nové texty a  
stále   nič.  Nevychádzajú   analytické    recenzie,   literárnovedné   štúdie,  
zasvätené rozbory, nešumí to v odborných kruhoch. A malo by  dunieť, spievať, rámusiť... 

Paľo žil v Poprade, ďaleko od stánkov literárneho jarmoku, bratríčkovania a handľov. Nehodil 
sa do krámu. A tak sa i naňho a jeho miesto v kontexte slovenskej poézie ostatných dvadsiatich 
rokov aspoň statočne zabúdalo, ak sa už bez pocitu hanby nemohlo nič horšie. Tak i 18. januára 
zomrel a 21. bol  na cintoríne v Spišskej Sobote pochovaný – ako člen Obce spisovateľov 
Slovenska, spisovateľskou obcou... Chcelo by sa povedať vyobcovaný, ale presnejšie by bolo, 
nikdy nevobcovaný. 

Našťastie nič z tej poľutovaniahodnej nevšímavosti sa netýkalo jeho čitateľov; mal ich dosť – 
od prostých robošov,  cez intelektuálov, až po perspektívneho chapmana. I o ňom mi vykladal 
pitoreskné historky, keď sme sa už ako kamaráti stretávali v popradských osviežovniach, keď 
už sa jeho generační literárni druhovia usadili, umravnili, alebo len rozpŕchli do sveta, daktorí 
až do druhého. Paľo bol aj pri svojich zničujúcich existenciálnych úzkostiach zábavný spoločník. 

Nemal rád konvencie, škrobenosť a dekórum; často potom sarkasticky hutne, skratkovito, 
v elipsách a s trochu nedbanlivou dikciou, ale hlavne s neskrývaným pôžitkom glosoval svoje 
excesy a extemporá, ale aj nevynútené životné peripetie. Vedel si zo seba robiť srandu, nikdy mu 
ani na um neprišlo, že by sa mal hanbiť, a ja som jeho poslaniu vyvoleného narušiteľa poriadku 
rád veril, hoci mu pri ňom často išlo o zdravie aj dobrú povesť. Na oboje dbal minimálne. Paľo 
bol vo svojom bytí konštituovaný ako totálny básnik, podľa mňa najozajstnejší – so všetkým, čo 
to adjektívum obnáša – akého slovenská poézia na prelome tisícročí mala.  

A takého ho aj existenčné problémy vyhnali do Anglicka „na zárobok.“ Keď sa vrátil, 
s výrazom hudákovskej osudovosti striedaným s bezmocným chechotom mi vykladal svoj prvý 
zážitok z krajiny Shakespeara – ako mu dvojmetrový černoch priženuvší sa panterími skokmi 
vydrapil od ucha mobil a v mihu zmizol v uličkách Londýna, zanechajúc konsternovaného poetu 
nesúvislým dumkám o vlasti. Paľo nakoniec balil za pásom cédéčka. Ako sa asi cítil si možno len 
predstaviť.  

Inak, živila ho novinárčina. Pre svoje reportáže z vidieka a príbehy prostých ľudí však ťažko 
nachádzal v brandži porozumenie. Aspoň Korzár, Pravda, Slovenka, naposledy Farmár mu trochu 
vychádzali v ústrety. Vedel som, že mu je ťažko na duši, veľmi ťažko – so spoločných rozhovorov i z 
básní, v ktorých sú všetky tie smútky, sváry, fatálne nedorozumenia a neistoty v skoncentrovanej 
podobe.  

Paľo nehľadal poéziu v pokútnej filologickej alchýmii ani vo frazeologickej bohatosti jazyka, 
nevykružoval štylistické figúry ani eufonické špirálky, neviazal slovnú matériu do úhľadných 
snopčekov, nevyužíval takmer nič z klasického poetického inventára; jeho slová však mali v prostom 
básnickom prehovore svoju váhu, či už uvoľnili svoj významový potenciál v lapidárnej skratke, v 
pregnantných formuláciách alebo v mrazivých enumeráciách. Paľo mal talent písať presvedčivo, 
naliehavo, nekompromisne a neúhybne – v skľučujúcom súlade so surovou skutočnosťou minulých, 
našich i budúcich dní. I keď posledných sedem rokov nevydal žiadnu zbierku, budem si ho pamätať ako 
senzibilného, veci oddaného a vediaceho človeka-básnika a priateľa.  

Pavol Garan 
 



 

Slovo ví ťazov 
 

Valentínsky fejtón P. Šranka  
 Jano Cíger z Mädokýša – Zlatý Mädokýš Manažér roka, Najlepšia poviedka  

Tro-fejtón 
Ak by sa mi niekto pozrel na poličku v Antikvariáte, isto len tak pomedzi zuby 

precedil: „Tss, šáločky ako u vodníka...“ a ja by som sa zhovievavo pousmial a 
povedal si: „Ej, málo viete občan, málo. To nie sú hocijaké šáločky. A ja nie som 
ani vodník, ani podvodník.“ Dokonca nie som ani zberateľ šáločiek. Samé sa 
akosi začali zberkať a just, keď nás bolo pokope trochu viac a šáločky sa ušli 
nielen mne. Futbalisti mali svojho času Rimetov pohár, alebo teda inak aj 
trojkilovú Zlatú Niké. Dostal ju majster sveta. My sme skromnejší.  

Šáločky sú naozaj cenami a cenami veru nie hociakými. Ľud Mädokýša svojim plebiscitom rozhoduje, 
kto šáločku dostane. A ľud sa veru nezvykne mýliť. Ľud nič nedbá na skromnosť a nenápadnosť svojich 
ľudkov. Ľud rozhoduje svedomím, srdcom, hlasovaním. Nuž a tak sa ľud dopracoval vo svojej 
veľkorysosti, štedrosti a múdrosti, nezvyčajne zdravom úsudku, že by sa šáločku patrilo na poličku položiť 
práve mne... Teda to ako na moju. Aby toho nebolo málo, nuž spravodlivý ľud rozhodol, že budem mať 
dve šáločky. Nuž a aby bol dôvod na udelenie šáločky presne v duchu, kto chce šáločku udeliť, dôvod si 
nájde, dobrotivý ľud ma ošerpoval názvom Manažér Mädokýša. Ľudu sa páčila aj moja poviedka, nuž ľud 
hodil moju skromnosť hentam, tamtam, do závozu odpratal aj Prezidenta Matheja a vraj som mal najlepšiu 
poviedku za ten Mädok-rok. Ďakujem spravodlivému ľudu a šibalsky žmurkajúc na virtuálneho Matheja 
jemne oprašujem trofej. Uvažujem, dumám, kontemplujem, špekulujem... Ľúto mi je talentovaného 
chalana. Ale možno keby sa dal na Mat-fejtóny, isto by ohrozil Kefovu neotrasiteľnú pozíciu. Však chalan 
má talent, ale no...no...jednoducho ľud rozhodol. 

Peter Staríček – Zlatý Mädokýš Najlepšia poézia - /tretie víťazstvo/ 
S veľkou podozrievavosťou sledujem, ako sa v Mädokýši začína pracovať 

na uvoľnení monopolistickej politiky jediného víťazného básnika a ako sa mi 
revír povážlivo zapĺňa nečlenmi (pchá!) a kadejakými inými obludnými 
persónami klobúkoidného typu (Homo garanis). Keďže som si založil policu 
výročných ocenení Mädokýša (značnej dĺžky vzhľadom na doterajší pocit 
neohrozenosti), musím náhle brať do úvahy možný scenár – čo ak sa už ďalšie 
ocenenie na tej poličke neocitne? Viete si predstaviť tú všeobjímajúcu hrôzu, čo 
ma náhle zachvátila? A to len kvôli svojvôli páně prezidenta... 

Janka Zajasenská  - Zlatý Mädokýš Výtvarný počin  
Písal mi Matej. Veď to poznáte. Človek buďto neodolá jeho výzve, alebo mu 

svedomie nedovolí neposlúchnuť prezidenta. Vraj: „ ... takú malinkú prosbu 
mám...len pár viet... ďakovnú reč... všetci ocenení sa budú vyjadrovať... „ 

Hm, ale veď som ďakovala, priamo na mieste. Aha, do méééédiííí chce aby 
som sa vyjadrila. Pre tých čo neboli prítomní.  

Vraj: „ ...niečo v zmysle, že si vlastne jediný /dvojnásobný/ držiteľ výtvarného 
zlatého Mädokýša. Tentokrát ťa priamo nezvolili výtvarníci ale čitatelia 
Mädokýša atď. ...“ 

Takto ma naviguje. A ja, že prečo sú tie moje reportáže také skvelé, keď už mám predpracovanú 
osnovu od takého majstra, ako je mnohonásobný držiteľ inej kategórie zlatého Mädokýša. 

Takže aby som uviedla veci na pravú mieru. Som vlastne jediný /dvojnásobný/ držiteľ výtvarného 
zlatého Mädokýša. Tentokrát ma  priamo nezvolili výtvarníci za celoročnú činnosť pre Výtvarný 
Mädokýš, ale čitatelia Mädokýša za výtvarné dielo, ktoré bolo vybraté spomedzi ostatných diel 
uverejňovaných v LR Mädokýš počas roku 2010. Dvojnásobný preto, lebo zatiaľ sa vo výtvarnej 
tvorbe oceňovali len dva ročníky :o). Chcem sa teda poďakovať všetkým, ktorý mi poslali hlas a tým 
mi dopomohli k tejto významnej cene (ktorú si v skryte duše určite váži každý z ocenených).  

Zároveň svojim odchodom do Olomouca dávam priestor ostatným svojim kolegom výtvarníkom 
a prajem si, aby si v ďalšom ročníku užil zase niekto z nich svojich päť minút slávy. 
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Heartcore Valentine's day 

Asi by bolo hneď na začiatku odo mňa korektné dať čitateľovi šancu, aby sa rozhodol, či tento článok čítať 
alebo nečítať. Takže - kedy nečítať? Ak neuznávaš žiadne sviatky alebo ak si o tomto konkrétnom myslíš, že je 
zbytočný. Kedy čítať? Ak ťa zaujíma fakt, že tento sviatok bol až trikrát ukradnutý a čo sa s tým dá robiť. 

Najskôr trochu histórie. Je dostatočne známa, tak len stručne. Prvé (pohanské) korene sa dajú hľadať 
pravdepodobne už v rímskom sviatku Lupercalia, ktorého oslavy často prerastali do orgií. Asi to nebolo veľmi 
o romantickej láske, ale kto to už dnes naisto povie. Druhý (kresťanský) dych chytil od kňaza sv. Valentína, 
ktorý sobášil páry aj napriek zákazu cisára. Týmto historickým okienkom sme nakukli hlavne preto, lebo nám 
to pomôže vytušiť možný obsah tohto sviatku. Ten sa dnes v duchu korektnosti skrýva za slovami „sviatok 
romantickej a intímnej lásky.“ A mohli začať krádeže. Najväčšiu krádež podstúpil na začiatku dvadsiateho 
storočia, kedy sa jeden krachujúci predajca pohľadníc rozhodol zachrániť si kšeft vzkriesením tohto sviatku 
valentínkami a naštartoval tak jeho komercionalizáciu.  

Druhú krádež je zaujímavá, lebo sme si Valentína ukradli a devalvovali sami. Srdiečkový ťuťuli-muťuli 
potenciál valentínok a darčekov sme rozšírili na akúkoľvek lásku všeobecne. Ukradli ho hlavne tí, ktorí sa 
rozhodli intímnu lásku nafúknuť na všeobjímajúcu – medzi kamarátkami, medzi rodičmi a deťmi. Valentínky sa 
už dávajú aj domácim maznáčikom počínajúc plyšovými hračkami a končiac psíčkami a omašličkovanými 
škrečkami. Prečo, súdruhovia? Prečo sem ťaháte lásku k rodičom, keď už máte Deň otcov aj Deň matiek. Prečo 
sem ťaháte lásku k deťom, keď už máte Deň detí. Ak vám to nestačí, skúste využiť Medzinárodný deň žien, 
presaďte si Deň mužov, Deň priateľov, Deň domácich maznáčikov, Deň najlepších kamarátok alebo Deň 
ružovej puberty. Hlavne nekradnite Deň Valentína, ktorý je o láske romatickej či intímnej. O láske, ktorá sa 
od iných odlišuje hlavne tým, že môže skončiť v posteli. Proti zlodejom sa ťažko bojuje. Vždy sú o krok 
vpredu. Preto je asi naivné predpokladať, že sa stiahnu z dobytých pozícií. Že sa vzdajú svojej potreby posielať 
a dostávať valentínky či omašličkovávať a osrdiečkovávať celý svet. Najčastejším riešením tohto problému je 
sviatok ignorovať. Druhou možnosťou je vytvoriť si sviatok vlastný a zabezpečiť ho proti zneužitiu. Napríklad 
tým, že sa do neho prepašuje niečo neukradnuteľné. V tomto prípade by pomohlo primiešať trochu sexu. Do 
názvu alebo do symbolu. Zabralo by možno srdce s prvkami falickej či lonovej symboliky. Ťažšie sa už potom 
budú školopovinným dievčatkám oblepovať peračníky nálepkami takto vytuningovaných srdiečok. Treťou 
možnosťou je užívať si ten sviatok po svojom a vykašľať sa na jeho przniteľov. Alebo im ho aspoň trochu 
znepríjemniť spôsobom uvedeným v predchádzajúcom prípade. Primiešaním sexu. 

Tretia krádež je nenápadná a podobá sa skôr na autocenzúru. Valentín sa zameriava len na zaľúbené dvojice. 
Ale zaľúbený môže byť jednotlivec. Zabúda sa (alebo sa chce zabúdať), že aj láska platonická či jednosmerná je 
takisto láska. Bez toho, že by druhá strana o tom vedela alebo to rešpektovala. Ako k tomu prídu takíto 
platonickí zaľubovači, ktorých krásny cit musí zostať z nejakého dôvodu nenaplnený? O čo sú takto vyplavené 
endorfíny, adrenalíny, amoríny či erosíny menej hodnotné ako tie párové? Chemici a básnici poznajú správnu 
odpoveď. Preto by bolo načase, keby aspoň na Valentína dostali šancu aj platonici. Aby im tento deň dával 
možnosť svoju zamilovanosť spoločensky prijateľným spôsobom vyjadriť a na druhej strane dával ich objektom 
možnosť ju prijať. Recept vymýšľať netreba. Je známy, treba ho len oprášiť a možno povýšiť na modernú 
úroveň. Je ním anonymný zamilovaný list, v modernej verzii email. Tak si to len pre istotu zopakujme. 

Najprv návod pre platonika. Prehraj si v hlave svoj posledný rok a spýtaj sa samého seba, ku komu tvoje 
srdce platonicky zahorelo. Kašli na podvedomú autocenzúru morálky, priznaj každý oheň, či už bol ako zápalka 
alebo ako požiar stodoly plnej slamy. Nebuď farizej a netvár sa, že si z azbestu, u emočne zdravého jedinca sú 
takéto lokálne samovznietenia rovnako normálne a rovnako neovládateľné ako polúcie a za tie sa tiež nie je 
prečo hanbiť. Napíš objektu svojho platonického vzplanutia anonymný zamilovaný list . Anonymný nielen tým, 
že je bez podpisu, ale aj tým, že sa z kontextu nedá vydedukovať jeho pisateľ.  

A teraz návod pre objekt platonickej lásky. Poteš sa, že ťa niekto má rád. Nededukuj a nepátraj, kto to asi tak 
môže byť. Nauč sa vychutnávať aj lásku, ktorá visí voľne pohodená v priestore. Bez toho, že by si sa chcel či 
musel na ňu napojiť. Nepatrí nikomu a zároveň patrí každému. Zatiaľ sa ukazuje, že boj proti krádežiam 
sviatkov sa príliš podobá boju s veternými mlynmi. A čo ešte s trojkrádežou? Neriešiteľné. Ale zaručene 
prehrajú iba tí, ktorí sa vzdajú vopred. Pritom stačí tak málo. Prehraj si v hlave posledný rok...  

Peter Šrank, samozvaný predseda združenia Heartcore Valentine's day. 
-------Poznámka pod čiarou 

Ako písať anonymný email? Daj si pozor na prílohy. Vyššie editory (Word) môžu uchovávať v sebe informácie 
o autorovi. Ak v tom nemáš jasno, radšej posielaj súbor txt alebo píš priamo do emailovej správy alebo to 
do nej prekopíruj cez schránku. Ako posielať anonymný email? Zriaď si nejakú jednoúčelovú schránku na 
nejakom spoľahlivom servri (gmail, hotmail...). Ak to chceš mať ešte istejšie, použi službu anonymouse.org. 
Najistejšie je ale použiť niektorý z anonymizérov - napríklad tor), čo ale pre tento účel snáď nie je potrebné. 



 

Mädokýš oficiálne  

 

Slovo ví ťazov 
16 5 

Profil autora výtvarnej prílohy 
Hana Kušnierová 

Narodila sa v Martine. Výtvarnej činnosti sa aktívne venuje od roku 2004. Vo svojej 
tvorbe sa zameriava hlavne na abstrakciu.  

Jej diela sú výsledkom vizuálneho zážitku a z toho vzniknutých dojmov. 
Pre intenzívnejšie zachytenie týchto okamihov a  atmosféry obrazov využíva 
kombinované techniky so štruktúrovaným povrchom a farbami ako je tempera, akryl,  
akvarel a olej. Jej výtvarná tvorba je inšpirovaná poéziou, hudbou, prírodou, vlastnými 
pocitmi, postrehmi a samotným životom. V súčasnej dobe navštevuje ateliér Mgr. Evy 
Bebčákovej.   Svoje   výtvarné    práce   prezentuje    na   kolektívnych   výstavách 
v Martine, Dudinciach, Detve,  Banskej Bystrici,  Bratislave a  iných  mestáchSlovenska. Samostatne 
sa predstavila na autorských výstavách v Martine 2008, Bratislave 2008 a Dudinciach 2009. Je 
členkou Výtvarného Mädokýša pri LK Mädokýš v Martine. Žije a tvorí v Martine. 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia Literárneho klubu Mädokýš o.z.  
Čas: 29.1.2011, 15.00 
Miesto: Dom Jozefa Cígera – Hronského 
Prítomní: Matej Thomka, Jano Cíger, Peter Piatko, Lihanová Petra, Staríček Peter, Čemerička Miroslav,  
Kozáková Martina, Martin Fülöp, Zvrškovec Miloš, Lihanová Lucia, Thomková Anna, Orelová Katarína, Milan 
Gonda, Monika Michalíková, Jesenská Iveta, Migátová Alena, Janka Jesenská, Szépeová Valéria, Libová Janka, 
Kušnierová Hana, Schneberk Stanislav, Komárová Mária, Ľubomír Chromčík, Jesenský Jozef, Peter Schenk,  
Neprítomní: Herbrych Pavel, Pivarči Martin, Šrank Peter, Škuta Róbert, Mečková Petra, Sušienková Barbora, 
Antolíková Lenka, Velichová Irenka, Hudecová Linda, Vaváková Zuzana, Herbrychová Zuzana, Pivarči Michal, 
Janovičová Lucia, Janovič Adam, Boleková Martina, Zajasenská Janka,  Löflerová Oľga, Zibolenová Milada,  

Program 
1.1. Stretnutie už od 11.00, príprava pohostenia, guľáš  
1.2. 15.00 -  Prezident klubu Mathej Thomka privítal prítomných  
1.3. Janko Cíger – úvod a oboznámenie s programom. Prítomní odsúhlasili program.  
1.4. Voľba zapisovateľa – Mgr. Mathej Thomka – za 22, zdržali sa 2 
2. Správu o činnosti LK Mädokýš o.z. za rok 2009 a rok 2010 – predniesol Mgr. M. Thomka a finančná správa 

2009 /za rok 2010 sa pripravuje/ predniesol Mgr. Peter Staríček. 
 Janko Cíger spresnil stav účtu k 29.1. 2011 -  69 Euro. 
- Prišiel potenciálny nový člen výtvarnej sekcie– Ján Petráš, prišla Katarína Orelová Odišla Janka Libová. 
3.  Zmena stanov - Zníženie počtu členov pre uznášaniaschopnosť občianskeho združenia.  
     Riadne zvolané Valné zhromaždenie bude uznášaniaschopné pri účasti 50% členov občianskeho 

združenia. Ak nebude uznášaniaschopné do 30 dní bude zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie. 
Po hodine čakania je na mimoriadnom Valnom zhromaždení uznášaniaschopná 1/3 všetkých členov.   

 - Schválené 23 hlasov/ dvaja sa zdržali. 
4.  Voľba člena Správnej rady – doplnenie. Janka Zajasenská sa v decembri 2010 písomne vzdala funkcie. Nový 

člen Správnej rady – Valika Szépeová. Schválené 23 hlasov/ dvaja sa zdržali. 
- Musel odísť Peter Schenk, prišiel Stanislav Schneberk. 
5.  Členský príspevok – výber, klubové financie, registrácia 2% - kampaň  
 Prerokovali sa členské príspevky, členské ostáva 10 euro, na mieste zaplatilo členské za rok 2011 trinásť 

členov. Vzalo sa na vedomie – registrácia na 2% - rozbehnutie kampane. 
6.  Klubové stretnutia po sekciách, spoločné stretnutia, plán akcií na rok 2011 
 Slovo preberá Milan Gonda - Ponúka priestory Domu J.C. Hronského k dispozícii pre klubové stretnutia. 
 Iniciátor stretnutí Literárnej sekcie – Milan Gonda. 
 Iniciátorky stretnutí výtvarnej sekcie  - Ivetka Jesenská a Valika Szépeová. 
 Výtvarná sekcia aj literárna sekcia – pravidelné stretnutia  prvý štvrtok v mesiaci . 
 Veľké tvorivé literárne dielne jednu sobotu v mesiaci. Prvý termín: 19.2.2011.  
 Z pravidelných akcií Mädokýša pre rok 2011 – Janko Hraško ešte žije 2011, Vianoce s Mädokýšom.  
7.  Diskusia, guľáš, pohostenie, rozhovory...   

 

Michal Pivar či - Najlepšia reportáž 
Suomi - vytrhnutý zo snívania... 

...a zrazu mi zvoní telefón, volá Mathej. Vyhral som zlatého Mädokýša 
za reportáž, ak som to pochopil správne som na repráku, totálne zaskočený a 
prehádzaný vyjadrujem svoje nesmelé ďakujem, Mathej sa ma snaží vlákať 
do rozsiahlejších lúk a polí diskusie, no ja ho neumne zastavujem a tak sa náš hovor 
tak nachýlil ku koncu, že až spadol a mne sa nakoniec spomalilo srdce.  

Zatmievačka - Roztmievačka 
Suomi dreaming - svoju vyzdobenú pseudo reportáž som písal dávno, no navždy si budem pamätať ten 

úžasný chlad za oknom. Bol to nekompromisný masaker poézie a krásy, snehu, vetra, bezpočtu ozobaných 
stromov a slnka chrliaceho žltú na tú všetku bielu. Som rád, že sa Vám, drahí zvedaví, páčil môj kúsok 
ťarbavo zachytávajúci to neopísateľné niečo, čo som prežil vo Fínsku. Som rád aj za to, že to bola práve 
reportáž, čím som vyhral. Prečo? Lebo mám rád ten pocit, keď som prekvapený.  

Mathej Thomka – Najlepší odborný text 
Intenzívne som na tom pracoval. Veď doteraz bol najväčším literárnym 

odborníkom v Mädokýši bol Peter Šrank. Preto som si ako šéfredaktor uverejnil 
svoj odborný príspevok takmer v každom čísle. Horšie to už bude obhájiť, lebo po 
mojom príspevku si bude môcť tvorivú dielňu urobiť každý. Ja sa aj tak budem 
sústrediť na Zlatý Mädokýš v inej kategórii. Chýba mi ešte za Manažéra, Výtvarný 
počin a Poéziu. Keďže som nemohol získať ZM za text nečlena Mädokýša, zrušili 
sme túto kategóriu. Aj tak by to vyhrával iba Garan. :D No zdá sa  mi,  že  to  bude  
trochu náročnejšie. Na manažéra mi bude stačiť získať pre Mädokýš milión 
a vydať každému zbierku. Na výtvarný počin by mohlo stačiť vymaľovať freskami  

Jankov antikvariát. Len s poéziou to bude náročné. Je tam akosi priveľa kandidátov. Tak sa nechajte 
prekvapiť.  

Pavol Garan – Najlepší text nečlena  
Ďakujem všetkým aktívnym čitateľom a čitateľkám  Mädokýša, že svojimi 

hlasmi po trikrát posunuli moje slovesné pechorivosti na prvú priečku 
v súťaži Zlatý Mädokýš – najlepší text nečlena. Verím tomu,  že to – najmä 
v prípade čitateľov – vypovedá len a len o kvalitách textov, nie o laskotných 
romantických predstavách vyvolaných elyzejským zjavom autora týchto 
skromných slov. 

Peter Šrank – Špeciálna cena – za Mädokýš web   
 Kalíšťoke 

Keď som pred dvomi rokmi dostal prvé dva mädokýšske kalíšťoke ako ceny za 
nominácie, nasledujúce ráno som si doma do nich nalial Fernet Stock Citrus. 
Založil som tak tradíciu kalíšťokových rán a opájal sa ani nie tak alkoholom, ako 
skôr samotným kalíšťokom, ktorý v mojich očiach reprezentoval moju literárnu 
hodnotu. Tak ako bývajú dobré bankovky kryté zlatom, tak bolo moje literárne ego 
kryté kalíšťokom. Asi sa z toho vyvinula  mierna závislosť, lebo ku koncu roka mi 
už dva boli málo a s trasúcimi sa rukami som túžil mať viac. Prišlo ďalšie 
vyhodnotenie   nominácií,  s ním  ďalší  kalíšťok  a ďalší  rok  som  mohol  začínať  

s tromi rannými kalíšťokmi. Ale ku koncu roka (toť nedávno) mi už tri boli málo a netrpezlivo som 
očakával nový prírastok. Nominácie mi dávali nádej, veď som celý rok fejtónmi vyčarovával ľuďom 
úsmevy na tvárach. S trasúcimi rukami abstinujúceho kalíšťokoholika som sa tešil na výsledky. Boli horšie 
ako antabus. Odvtedy sú moje rána stále viac a viac trasľavé a s pohľadom upretým na prázdne miesto 
rezervované pre štvrtý kalíšťok kričím do bezozvenového lesa – Prečo? 

Mal som dosť času na rozmýšľanie. Urobil som si analýzu. A prišiel som na to. Viac sa oplatí ľudí 
jedenkrát rozplakať ako desaťkrát rozosmiať. Preto píšem tento tragický nekrológ za štvrtý kalíšťok. Ľudia, 
plačte! Odteraz budem robiť všetko pre to, aby som ďalšími článkami v Mädokýši nazbieral dosť vašich 
sĺz. Ak ich bude aspoň za kalíšťok, bude na kalíšťok. 
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                            Na ľadovom krste s rozohnenou mládzou  
Dňa 20.01.2011 som sa zúčastnil spoločenskej udalosti v bratislavskej Eurovei, na ktorej sa 

krstili dve nové knihy z Ikarovskej edície Mám talent.  A to konkrétne Drsná neha od Silvie 
Koscelanskej a Sólo pre 9 hlasov spoločný výber deviatich autorov. Menovite Michal Pivarči, 
Tono Mello, Amia Tamealla, Penelope Toomey, Richard Miške, Ivana Drábová, Mirka Ábelová, 
Strix a moja maličkosť, Miroslav Búran.  

Hneď ako som po strastiplnom cestovaní vkročil do Eurovei a uvidel útulné kníhkupectvo Panta 
Rhei, zmocnil sa ma akýsi čudný pocit plný vzrušenia, eufórie a radosti. Tak som sa tam 
nenápadne priplížil a prvýkrát som sa dotkol našej útlej knižočky. Vzápätí som narazil 
na najmladšiu textárku Ivku Drábovú, ktorej som sa hneď predstavil a prehodili sme zopár slov. 
Keďže do krstu zostávala ešte asi hodinu času, šiel som na kávu do najbližšej kaviarne, kde som 
stretol ďalšieho kolegu Michala Pivarčiho. Štvorčlenná grupa autorov (Rišo, Penelope, Tono 
a Strix) zatiaľ v Umeleckom bare krušne debatovala. Ich som neskôr odchytil na lavičke Panta 
Rhei a spoločne sme sa šli usadiť. 

Hodina Há sa blížila, hostia prichádzali a konečne prišli aj dvaja krstní otcovia. Drsnú nehu 
Silvie Koscelanskej mal pokrstiť divadelný režisér Jozef Bednárik a naše Sólo pre 9 hlasov textár 
Kamil Peteraj. Napokon sa zjavili aj zvyšné dve poetky Mirka Ábelová a Amia Tamealla a aj 
autorka románu Silvia Koscelanská. Tak sme sa všetci pekne usadili. Mne sa ušlo miesto vedľa 
nádejného Strixa a po pravici mi stáli poháre s vínom, čo tiež nebolo zlé. 

Mikrofónu sa, podľa scenára, ktorý sme všetci dostali, ujal publicista Dado Nagy a privítal hostí 
aj autorov. Povedal pár slov o projekte Mám talent a po chvíli zavolal na pódium hudobného 
hosťa, ktorým bol exsuperstárista Miro Jaroš.  

Medzičasom spolupracujúci s jednou z 9 autorov Ivanou Drábovou. Ivana na jeho nový album 
Tráva musí rásť prispela štyrmi textami. Po pesničke moderátor vyspovedal pani Silviu 
Koscelanskú, tá povedala pár slov o svojom románe Drsná neha, ktorý je podľa nej zmesou 
pocitov mnohých žien.  

Následne moderátor predstavil 9 autorov zbierky poézie a vyzval ich, aby sa postavili. A slova sa 
ujal gestor poézie Kamil Peteraj a porozprával čo-to o strastiach mladého básnika a prvý dotyk 
autora s jeho knižnou prvotinou nazval „knihosexom.“  

Kamila Peteraja vystriedal Jozef Bednárik a vtipne sa zahral na Adelu Banášovú (ktorá mala byť 
gestorom pre román) a predniesol, čo by asi povedala. Jozef Bednárik mal byť pôvodne gestorom 
pre Kuchárske knihy, ale podľa neho žiaľ neprišiel potrebný počet kvalitných receptov 
a pri Adelinej vyťaženosti sa s radosťou ujal úlohy krstného otca pre román.  

Následne pána Bednárika vystriedala riaditeľka vydavateľstva Ikar pani Valéria Malíková, ktorá 
nazvala 16 mesiacov žijúci projekt Mám talent ako veľmi úspešným s návštevnosťou portálu cca 
20 000 návštev za mesiac. Ďalej oznámila, že román Nový život bez chlapa od dvojice Buless sa 
umiestnil v Top 20 napredávanejších kníh na Slovensku. Za tento krátky čas v edícii mám talent 
vyšlo 9 kníh a v blízkych mesiacoch vyjdú ďalšie tri romány. 

Na pódium opäť prišiel Miro Jaroš a potom už nasledoval akt krstu. V strede okolo Dada Nagya, 
Jozefa Bednárika a Kamila Peteraja sa rozostavili všetci desiati autori. Za asistencie Mirky 
Ábelovej pokrstili ľadom a Kamil Peteraj aj citrónom obe knihy, ktorým zaželali dobrú predajnosť. 

Po spoločnom prípitku sa pokračovalo občerstvením a autogramiádou. Bolo mi smiešne, keď ma 
ľudia žiadali o podpis. Život nám občas prináša mnohé situácie a túto akciu by som označil za 
príjemnú so skvelou organizáciou ako sa na naše najväčšie vydavateľstvo patrí. Tak sme si 
navzájom s kolegami rozdali autogramy, ešte chvíľu podebatovali v Umeleckom bare, a potom 
sme sa stratili v útrobách Bratislavy. 

Miroslav Búran 

 
 
 
 
Kr čmoví filozofi 
 
Pri vedľajšom stole stále ktosi tára 
priopitým hlasom hrá sa na Kanta. 
Nerozchodil, že ho ošklbala stará 
odvtedy si pije v karavane z Trabanta. 
 
O stôl ďalej ktosi pení ako Nietsche 
vraj bohovi neuverí ani bohovi. 
Bohoví sú muži, ženy iba pi-pi-pi-sliepky. 
Najvyšší je vesmír. Vesmír liehový. 
 
V jedálenskom vozni pindá amatérsky Hegel 
vraj našťať na štát, ktorý kašle na gejov. 
Vysvetlí to lepšie, len si skočí pre gel, 
Hegela mám v riti. Jou! Až po Bar-de-jov. 
 
Ref: 
Krčmoví filozofi, egy, kettő, három 
hľadajú pravdu medzi pohárom a pisoárom 
Nikto ich nesadil, sami oni rastú, 
prietokové ohrievače myšlienok a chlastu. 
 

Peter Šrank 
Insitný kochač, 46 rokov, Žiar nad Hronom 

Peter Šrank si v lete nakreslil mapu Slovenska s aktívnymi 
pesničkármi (skladateľmi) a plánoval urobiť trek z mesta do mesta.  

Každý deň asi 40 km po vlastných nohách, z toho 10 až 20 behom, 
zvyšok chôdzou (preto bech = beh + chôdza). Cestou  písal texty. Večer 
skončil u nejakého folkáča, ktorý ho prichýlil, urobil na Petrov text 
melódiu a pieseň pracovne nahral. Petrovi sa nakoniec podarilo 
prekonať cestu z KE do BA. A prinášame vám jeho tri hotové texty. 

Viac http://kefoweb.sk/?q=taxonomy/term/61  

Pieseň Krčmoví filozofi som 
začal písať v krčme 
pred Braniskom, vznikli prvé dve 
slohy. Drobné úpravy ešte u Peťa 
Piatka na chate pri Spišských 
Vlachoch, kde ju Peťo zhudobnil.  

Nasledujúce ráno pri presune 
vlakom z Vlachov pod Tatry som 
napísal tretiu slohu. Keď som mal 
pesničku hrať v Žiari 
pri príležitosti odovzdávania 
Zlatého klinca, urobil som 
si jednorazovú melódiu 
(na Peťovu verziu som slabý 
gitarista) a k nej vznikol aj refrén. 

 
*** 

Text k piesni Koláče. 
Keď som prišiel k Petiarovi, 

povedal, že má prvú slohu 
budúcej pesničky a ešte jeden rým 
naviac, ktorým by ju chcel 
ukončiť (...budem hádzať 
ploskáče, ktorý ďalej doskáče). 
Večer po návrate z krčmy sa 
on zašil k počítaču a ja k peru 
a papieru.  

Snažil som sa to dvomi slohami 
prepojiť. Na druhý deň mi už 
poslal nahrávku hotovej pesničky 
aj s dokončenou poslednou 
slohou. 
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Mám talent, či nemám talent? 

Keď som sa pred vyše rokom registroval na stránku www.mamtalent.sk, nemal som žiadne veľké 
očakávania. Aj keď tam svietil hrubý červený nápis „Dáme Vám šancu“ a gestori jednotlivých kategórií boli 
samé známe osobnosti (Elena Vacvalová, Adela Banášová, Jozef Bednárik, Kamil Peteraj, Pavol Barabáš 
a Tomáš Janovic,) bol som trocha skeptický. Predsa len, kto Vám v dnešnej dobe vydá šuplíkový rukopis? 

To by som ale nebol ja, aby som to neskúsil, a tak som postupne povkladal nejaké básne. Zhruba po roku 
vyšla prvá kniha z edície Mám talent pod názvom Nový život bez chlapa od dvojice autorov píšucich 
pod pseudonymom Bulles. Vzápätí bola vyhlásená víťazka literárnej ceny Katarína Tholtová s románom Nočné 
motýle. No a potom na moje veľké prekvapenie pokračovalo vydávanie ďalších kníh. Vyšlo ešte šesť nových 
románov Mám talenťáckej edície.  

V internetových kuloároch sa začalo šepkať čosi o akomsi výbere najlepších poetov. Malo byť postupne 
oslovených niekoľko vybraných autorov (nakoniec v počte 9). No a bol som prekvapený a zároveň šťastný, keď 
ma vydavateľstvo Ikar vybralo. Potom sa začali riešiť potrebné detaily, akými bol napr. názov. Napokon sa 
všetci zhodli na názve Sólo pre 9 hlasov (9 autorov), ďalej sa riešil výber jednotlivých básní, medailóniky 
autorov a v neposlednom rade obálka.  

Gestorom poetickej kategórie bol známy básnik a textár Kamil Peteraj, ktorý sa skutočne angažoval. Podieľal 
sa na výbere jednotlivých autorov a napokon napísal aj predslov zbierky. To už mala kniha akú takú podobu 
a to, čo sa na začiatku zdalo neskutočné, stalo sa nakoniec holou skutočnosťou.  

Dňa 11.01.2011 oficiálne vyšla spoločná zbierka básní pod názvom Sólo pre 9 hlasov, v poradí deviata kniha 
z Edície Mám talent. Takže kto si myslí, že má zaujímavý príbeh ležiaci kdesi na spodku šuplíka, neváhajte 
a zaregistrujte sa. Ak ste začínajúcim autorom je tento portál ideálny pre publikovanie. Pri veľkom počte 
registrovaných členov je pravdepodobné, že sa v dostatočnom množstve vyjadria k vašim dielam. Tým získate 
nový, nezávislý názor na vašu tvorbu (či máte alebo nemáte talent). Niektoré budú možno kritické, iné zasa 
pochvalné, ale hlavne, že nejaké budú. Lebo bez čitateľov je kniha zbytočná. Tak ako vydavateľstvo Ikar 
sľubovalo šancu, tak ju aj dalo minimálne 17 ľuďom, ktorým vyšla kniha. 

Miroslav Búran 

mám talent 
Áno, myslím že všetci projekt Ikaru mám talent poznáte a kto nie, toho odkazujem na Mirov stĺpec 

ktorý sa vznáša tu nad tým mojím. Takže predstavovanie tejto "literárnej iniciatívy" môžem veselo 
preskočiť a prejsť k osobnejšej časti výpovede. Myšlienka, že dá veľké vydavateľstvo šancu tvorivým 
bytostiam a premení ich /predpokladajme kvalitné/ literárne snaženie, na skutočný tvar -  knihu sa mi 
fakt páči. To že sa nejedná len o akési mrnčanie do prievanu svedčí aj fakt, že Ikar v tomto projekte 
vydal už takýchto počinov hneď niekoľko a majú v pláne v nastolenom trende pokračovať. Fajn, všetko 
je to dosť pekné. Mám len jedno ALE. Tým ALE je fakt, že na literárnom portáli mám talent môžete bez 
väčšej snahy nájsť veci naozaj nekvalitné a stáva sa, že aj takéto dostanú pozitívnu kritiku alebo to 
dotiahnu až na vydanie. Konkrétny byť nemusím, každý má svoj vkus a vie si to dať dokopy. Myslím, že 
toto by sa stávať nemuselo a všetko by malo potom sýtejšiu a presnejšiu farbu - takú aká podobným 
projektom právom patrí. 

Sólo pre 9 hlasov, je zbierka poézie deviatich autorov medzi ktorých patrí aj moja podpodstatnosť. K 
zbierke poviem málo, pretože ona rozpráva sama, stačí si ju zohnať otvoriť a počúvať. Celý môj pocit 
ohľadom sóla by sa dal bez väčších ťažkostí zhrnúť asi takto: Som rád a spokojný, že to vyšlo, že to 
dostať kúpiť a že sa to naozaj dá čítať. Samozrejme to bolo pomerne lahodné vnútorné bahnenie sa nájsť 
v kníhkupectve, zdvihnúť sa a poprelistovať tých pár strán na konci knižky, beriem to ale len ako jeden z 
krokov k naozajstnému nektáru a tým bude moja vlastná zbierka, môj papierový epitel duše na vašich 
policiach. :) 

Sólo bolo uvedené do života na blýskavom krste v BA, užil som si to opatrne, myslím že to bolo 
dôstojné a príjemné stretnutie autorov, krstných otcov knihy, Jaroša, novinárov, ľudí z Ikaru 
a v poslednej rade /neostalo pre nich dosť miesta/ aj bežných ochutnávačov literatúry, o ktorých, si 
myslím, ide najviac. Dva týždne na to zorganizoval Literis pohodovú čítačku v Prievidzi, na ktorej som 
sa ja a moja dekadentná nervozita zúčastnili. V dohľadnej dobe, myslím že v marci, bude ďalšia podobná 
akcia v BA. Vnímam to ako potrebné a tiež príhodné a svojím spôsobom dokonca nutné, lebo zbierku 
treba dostať tam, kde patrí a to medzi ľudí. Záverom vás odmietam naháňať či už na čítačky alebo do 
kníhkupectva. Toto je úloha vašich hladných sŕdc, robte ako myslíte...:)  

Michal Pivarči 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Koláče 
 
Nechala tu zamrznuté koláče 
Mám na ne chuť, tak si trochu poplačem. 
Tá soľ v kvapkách, ktorými ich pokropím 
ako sneh na cestách v zime mi ich roztopí. 
 
Nechala tu všade kúsok zo seba. 
Ja sa teraz asi budem v kuse báť, 
že keď mi tie kúsky čosi rozfúka 
stratím kameň z gotického oblúka. 
 
Nechala tu pár otázok na stráži. 
Každá striehne na to, že sa odvážim 
odpovede loviť z toho rybníka, 
v ktorom som jej pravidelne unikal. 
 
Ja doň radšej budem hádzať ploskáče. 
Pozorovať, ktorý ďalej doskáče. 
Ráno dám si drobný oznam do tlače, 
že hľadám dievča, čo nemá rado koláče. 

(text Petiar 1,4, Peter Šrank 2,3) 

 
Juro Haško a Banská Bystrica boli pre mňa 

improvizáciou, lebo mi vypadol Martin. Preto 
som sa musel prispôsobiť tomu, že má 
s kapelou Sto múch koncert v Leviciach. 

Prispôsobil som sa tak, že som šiel s nimi. 
Čas na textovanie bol len počas koncertu. Oni 
hrali na terase, ja som v tom hluku sedel vnútri 
a písal. Vzniklo to tam takmer celé, len 
na druhý deň ráno som ešte dokončil poslednú 
slohu. Večer ma už čakala v pošte nahrávka 
hotovej pesničky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabuchnuté 
 
Zostala za mnou zabuchnutá baba, 
stále len reve, snáď to rozchodí. 
Že chce byť so mnou, na to môžem  

dlabať. 
Delí nás rozdiel tisíc poschodí. 
 
Zostali za mnou zabuchnuté dvere. 
Za nimi ona. Fajn, že neplače. 
Ale zas kričí čosi o nevere, 
nezabral ani nový Versace. 
 
Zostali za mnou zabuchnuté viery. 
Došiel som na kraj, na kraj útesu. 
Predo mnou stojí hlboký les dverí. 
Na mojej strane iba gule sú. 



 

Vianoce s Mädokýšom 
 

Naša tvorba  

13 8 

Vianočné stretnutie Mädokýša 
Vianočné obdobie by sme mali prežiť s tými, koho blízkosť nám je vzácna, aj preto sa 26.12. 

koná každoročné stretnutie Mädokýša spojené s odovzdávaním cien Zlatého Mädokýša. Priznám 
sa, tohto milého stretnutia som sa zúčastnila prvý raz a spoločnosť mi robila moja sestra, ktorej 
prítomnosť bola natoľko mätúca, nakoľko sa podobáme.  

Za oknami vládla krutá zima, a tak ma uvítacie objímanie príjemne zohrialo. Vždy padne dobre, 
keď stretnete známych ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať, alebo topiť ľady medzi vami. A tak 
som sa v spoločnosti známych tvárí ako napr.: Janko, Mathej, Ivonka, Monika, atď., ale aj tých 
menej známych, cítila veľmi dobre.  

Netrvalo dlho a Mathej sa ujal pozície moderátora večera, čo nepochybne zvládol ako vždy 
veľmi dobre. Keďže tento článok píšem s odstupom jedného mesiaca, snáď mi odpustíte, že si 
nepamätám mená všetkých nominovaných a ocenených. Ak by ste však mali záujem, môžete si ich 
nájsť v Mädokýši na strane 18 číslo 12 rok 2010. 

Každopádne, vyhlasovanie víťazov bolo napínavé a nakoľko neprišli všetci ocenení, spojili sme 
sa s nimi aspoň prostredníctvom telefónu. Nikto z víťazov radosť nepredstieral, veď výhra 
v podobe malého krčiažku prezentovala kus práce, ktorý odviedli rovnako ako aj neocenení autori. 
Niektoré mená víťazov boli už notoricky známe, ako napr.: Thomka, Garan, Staríček, a pod., 
avšak priestor dostali aj tie menej známe. 

 Po vyhlasovaní výsledkov Zlatého Mädokýša pre rok 2010 nasledoval voľný program, kedy 
sme si mohli navzájom vymeniť názory, alebo sa porozprávať o tom, ako bežia všedné dni, škola, 
práca, atď. Nemôžem však vynechať dražbu posledného krčiažka, ktorý čakal na svojho majiteľa. 
Dražba prebiehala skutočne horlivo. Nadšenci sa prekrikovali a ponúkali čoraz vyššie stávky. 
Najvyššiu ponuku, a teda víťaznú, ponúkla Mathejova mamka Anna a to 8,50 eur. V závere večera 
som si dobre poklebetila s Monikou a Mathejom, a aj keď som musela odísť trošku skôr, už teraz 
viem, že na budúce vianočné stretnutie Mädokýša rada prídem.  

Iveta Kloptová 

Vianoce s Mädokýšom 
Vianoce s Mädokýšom sú najstaršia každoročná mädokýšska akcia. Prvýkrát sa konala už v roku 2004. 

Konali sa na rôznych miestach a minulý rok to bol Mikuláš s Mädokýšom. Vždy si ju beriem na svoje plecia, 
lebo prezident má hostiť. Prezidentská mať Anka mi pomohla finančne a na malé napojenie a pohostenie nám 
prispela. Vianoce s Mädokýšom sa po troch rokoch opäť vrátili do Café Gallery. 

Obával som sa tento rok veľkých akcií, veľkých predstavení. Mädokýš je v stave pomalého oživovania, 
vracania sa do starých koľají, hľadania nových tvárí. Takže sme zvolili komorné prostredie. Netušili sme, kto 
sa v tento sviatočný deň dostaví, o to bola účasť príjemne prekvapivá.  

Bez dlhých rečí, bez zhrnutia predchádzajúceho roka pustil som sa do nominácií. Michal Pivarči jasne 
prevalcoval najlepšie reportáže. Spojili sme sa s ním cez telemost. Zlatý Mädokýš za najlepší odborný text som 
získal ja. Ďalší telemost bol s držiteľom ceny pre Nečlena Mädokýša Paľkom Garanom. Posledným a zároveň 
jediným oceneným touto cenou za tri roky jej trvania. Preto sme sa rozhodli, že túto kategóriu zrušíme 
a nečlenovia budú v jednotlivých kategóriách rovnocenní s členmi Mädokýša. No a oddelili sme kategóriu 
Umelecká reportáž, esej a cestopis.  

V odovzdávaní cien sme pokračovali priamym hlasovaním – Manažér roka. Prítomní rozhodli, že táto cena 
patrí Jankovi Cígerovi.  

Výtvarníci boli ako vždy najzodpovednejší a očakávali na svoju cenu. Minuloročné ocenenie obhájila Janka 
Zajasenská. Zároveň sa jej výtvarná sekcia poďakovala za jej prácu. Janka už pôsobí v Olomouci.  

Ani v kategórii Najlepšia poézia nenastala žiadna zmena. Tretí krát za sebou získal cenu Peter Staríček, cenu 
si prebral telefonicky. Ale nového víťaza máme v kategórii  Najlepšia poviedka. Získal ju Janko Cíger.  

Ceny boli odovzdané, jedna špeciálna za obrovskú prácu na stránke revue.madokys.sk získal Peter Šrank.  
Slovo si ešte vzal Janko, priestor sme dali aj Kubovi Kováčovi  a prebiehali v skupinkách nielen vianočné 

rozhovory. Zábava  neviazane pokračovala až do rána. Poslední sláviaci odchádzali od Janka z antikvariátu 
okolo siedmej rána. Táto reportáž je schválne oprostená všetkých bulvárnych a škandalóznych informácií, aby 
Mädokýš pôsobil ako klub literárnych intelektuálov. Aký vlastne je.             Mathej Thomka   

 

Jeden malý koncert 
 
Jeden malý koncert v jednom malom bare 
Je tu zopár nových ľudí ale ale - zvyky sú tu staré 
 
Nepočujem kapelu neviem čeliť hluku 
Toto publikum je komando ale ale - na potlačenie 

 zvuku 
 
Nepočujem hudbu zato výborne ju vidím 
Nepočujem hudbu zato výborne ju vidím 
Nepočujem hudbu zato výborne ju vidím 
Nepočujem hudbu - 
 
V krátkej pauze po prvej piesni 
Nepríde aplauz ale ale - zrejme ktosi miestny 
 
Sotva mi to ťuklo už ho tu máme 
Zahrajte mi prosím niečo ale ale - notoricky  

známe 
 
Keď som išiel do lesa na drevo 
Keď som išiel do lesa na drevo 
Keď som išiel do lesa na drevo 
Drevo sa mi do prsta - 
Paradiridamparadiridampapam 
Paradiridamparadiridampapam 
Paradiridamparadiridampam 
Drevo sa mi do prsta zadrelo 
 
Tak sa robí zábava zahrajte tie naše 
Už to nie sú poldeci ale ale - rovno celé fľaše 
 
Kapela stíchla sú to duše tvárne 
Nebolo to lacné ale ale - nebolo to márne 
 
 

 
 
 
 
 

Marioneta 
 
Ak ma niečo bolí sú to spomienky 
Na celý život reťazami priviazané o členky 
 
Ak mi niečo chýba je to napätie 
Mám unavené oči a malý otlak na päte 
 
Ak mi niečo hrozí je to vo hviezdach 
Možno že ma lastovičky zamurujú  

do hniezda 
 
Ak ma niečo hnevá je to moja vec 
Dal by som celý svoj majetok za luxusný  

kopanec 
 
Ak ma niečo poteší tak odrazu 
Môžem byť na dne ale pripravený k odrazu 
 
Ak mi niečo vadí ty to nevidíš 
Mám po celý čas nad hlavou dochytaný  

kríž 
 

Peter Piatko 
folkový pesničkár, Martin 

Už sa stáva januárovou tradíciou, že v každom  prvom Mädokýši 
v novom roku predstaví Peter Piatko svoje texty.  

Prvý text Jeden malý koncert vznikol na základe Petrovho koncertu 
v nemenovanom klube vo Vrútkach. Je to vlastne pesničková reportáž 
z koncertných pomerov.  

Text Marioneta Peter napísal pre folkového pesničkára Norissa. 
Spievajú ju spolu ako duet. Peter Piatko uvádza tento text takto: 
„ Človek je obrazom Boha. Ale Marioneta je obrazom nás.“  

Viac textov a piesní Petra Piatka: www.piatkopeter.sk  
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Lucia Ondrášková 
Kravina 
 
Skákal kohút šokovaný 
kikiríkal ukrutne 
Zďobkal keksy s karamelom 
ach, zvieratko lakotné 
 
Kikirikí, krá a kroch 
kričí crazy kravička 
Na koliku kloktaj mlieko- 
vymením za vajíčka! 

 
Maja Bednárik Tarabová  
Zúbok 
 
Môj kamarát Koloman, 
v škôlke nechal kolovať 
fotku, na nej škôlkarku, 
ako kúsla do párku. 
 

Iba kúsok skoštovala, 
puk! a zúbok vonku mala. 
Ani troška nemukla, 
do zrkadla nakukla. 
 

Kamil veľký kamarát, 
Katuške sa nechcel smiať. 
Vykúzlil len krátky trik. 
Štrbavučký úsmevík. 

 
Maja Bednárik Tarabová  
Koľkokrát 
 
Naučím sa vravieť Ká, 
nie som žiadna bábovka. 
Koník,krava kozička. 
Kukaj,viem ho,mamička. 
 
Koľkokrát ho zopakujem, 
...koľkým radosť urobím? 
Koľko klincov kováč kuje. 
Schovám Ká do zásoby. 

 

Marek Mittaš  (1984) 
Vyštudoval som jednoodborovú filozofiu v Ružomberku. Pochádzam 

z Prievidze, kde dodnes žijem a tvorím. Moja tvorba je odrazom skutočnosti 
a snaží sa zachádzať pod povrch bežnej konvencie. Literatúra pre mňa 
znamená predovšetkým iný uhol pohľadu a potešenie, ktoré sa snažím 
nachádzať aj v skutočnom živote. Publikujem časopisecky aj 
prostredníctvom internetu. Za svoju tvorbu som dostal mnoho literárnych 
cien na Slovenku aj v Českej republike. V roku 2010 prišla na svet moja 
zbierka poviedok Hriechy v rukavičkách.  

Viac o mne na: www.marekmittas.com 
 

Bezpečný kufrík 
Volám sa Michal a mám problém. Horšie je, že si o ňom nemôžem pohovoriť len tak, 

v kruhu podobne zameraných spolu s terapeutom. Aj keď v tomto prípade by bol 
vhodnejší nejaký návrhár, alebo krajčír, či konštruktér. Problém si vlečiem už od svojej 
mladosti a dnes, na prahu štyridsiatky, ho stále nemám z krku. Veľa cestujem a poznáte 
to, tam kufrík na počítač, tam zas kozmetický kufrík. Svet ponúka kufrík na harddisk, na 
cennosti, dokonca aj na krehký porcelán. Kufor, ktorý sa vám pohodlne zmestí do 
lietadla, alebo príručný, aj ťažké hebedo vážiace viac ako obsah. V dnešnej rozlietanej 
spoločnosti sa výrobcovia batožín snažia všemožne vyjsť v ústrety turistom aj 
obchodníkom. Uznávam, že moje požiadavky na batožinu sú tak trochu neštandardné 
a v podstate sa nedajú ani celkom jasne opísať, ale vyplývajú z mojej profesie. 
Pripúšťam, že síce patrím k malej cieľovej skupine, ale zasa dosť štedrej na to, aby som 
si mohol dovoliť individuálny prístup. Veď ani Ferrari nepatrí k ľudovým vozidlám, 
a nikto nepovie, že sa nebude vyrábať, lebo ho nechcú masy.  

Možno som si na vine sám, pretože som tento problém dlho neriešil a doteraz ani 
nepovedal nikomu priamo do očí, len všemožnými okľukami naznačoval, ale bolo to 
platné ako tichý prd. A ani to nie, pretože prd si hocikto všimne, aj keď je jeho autor 
anonymný, aspoň zvykne rozprúdiť diskusiu. Moje náznaky každý ignoroval ako čistý 
vzduch. 

V obchodoch tovar nemajú a možno tie ženy za pultom ani nevedia, že by si taký mali 
objednať a výrobca tým pádom nevie, že ho má pripraviť. 

Na druhej strane je veľmi komplikované prísť za predavačkou do Priora či modernej 
predajne batožín, položiť ruky na pult a povedať: „Prosím vás, máte kufor na mŕtvoly?“ 

Možno si klopkáte na čelo, že kufor na mŕtvoly. Ani sa nečudujete, že ho nikto 
nevyrába? Ja sa ale čudujem nad tými malými kozmetickými kufríkmi. Veď predsa 
špirála, púder, lak na vlasy alebo trebárs aj vibrátor v tvare rúžu na pery sa pokojne dajú 
natlačiť medzi roláky, svetre, aj do topánok. Lenže mŕtvolu len tak neschováte do 
voľného miesta v rohu kufra. Navyše ja veľa cestujem. Niekedy treba cieľ diskrétne 
otráviť v Štokholme, inokedy akokoľvek odstrániť pri prechádzke okolo Dunaja 
a v poslednom čase mám pravidelné zákazky v krajinách západnej Európy. Často je 
potrebné mŕtvoly z miesta činu odviezť a najlepšie uskladniť pred okolitým svetom tak, 
aby vašu prácu nielenže nikto neocenil, ale jej výsledok ani nikdy nenašiel.  

Už tento fakt je sám o sebe dosť frustrujúci, a to nemám ani patričné vybavenie. A  

 
 
Ivona Ďuri čová  
O korytnačke 
 
Korytnačka Kamila 
koryto si kúpila. 
Lebo taká nádoba 
trochu sa jej podobá. 
 
Helena Sumbalová  
Krákorivá škola 
 
Korytnačka, klokan, kačka 
krkolomne spolu 
kvôli krákorivej básni 
navštevujú školu 
 
Škola bez š to je kola 
v krku klokotá 
korytnačku, kravu, mačku, 
všetkých namotá... 
 
 
 

Diana Laslopová 
Lúčny koník 
 

Koval kováč koníka 
A pri tom mu onikal. 
Vykanie im bolo málo, 
takto sa to veru stalo. 
 

A tak kováč hovorí: 
„Chcú podkovy do hory?“ 
„Ale kdeže milý kmotre, 
pre mňa budú také dobré, 
len z kvetinky na lístok, 
nech mám pekný dlhý skok. 
 

„Podkováky podkovy 
z pavučinky vyrobím. 
Nech sú ľahké ako pierko,  
o preteky klušú s vetrom.“ 

 
Ivona Ďuri čová 
O kvapkách 
 

Kvapky klopú klopi klop 
na balkón aj na oblok. 
Šmýkajú sa po okne, 
kto je doma - nezmokne!  

 
Peter Blanárik  
Káčko 
 
„K“, písmenko abecedy, 
kúpiť nejde hocikedy, 
„K“ mi treba do básničky, 
ktorú píšem pre detičky. 
 
Kde ho zobrať, to písmenko, 
keď je ho len, tak na tenko. 
Kúpiť nejde, nik nepredá, 
každému je teraz treba. 

 
 

Ivona Ďuri čová  
O krokodíloch 
 

Krokodília rodina 
vybrala sa do kina. 
Ich synáčik maličký 
začal lámať stoličky. 
 
Pukli kreslá, verte mi! 
Všetci boli na zemi! 
Lebo jeden krokodíl 
váži snáď aj tristo kíl! 



  

Predstavujeme...  
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V januári na facebooku prebehla najúspešnejšia tvorivá dielňa. Išlo o detskú poéziu. Impulzom 
k nej bol takýto mail; „Chcel by som Vás poprosiť, či by ste nevymysleli básničku pre môjho 
malého bratranca, ktorý má tri roky. Vtip je však v tom, že namiesto písmena K hovorí T a tak by 
bolo dobré, aby básnička obsahovala čo najviac písmeniek K :)!“ 

Výsledkom bolo niekoľko desiatok väčšinou veršovaných básničiek. Prinášame výber z nich.  

 
Milan Fon Ondruch 
 

Esterka si kouše nehtík. 
Strašně zkouší kousat nechtít. 
Vykydala kupu krémů. 
Z kůry křenem má však trému. 

 
 
 

Helena Sumbalová  
Kolovrátok  
 

Kolovrátok nitky súka 
ako dáky pavúčik 
súkno utká vrtká ruka 
ktorá ťa to naučí 
 
 

Miroslav Búran   
Na dvore 
 
Každé ráno kravička 
nadojí nám mliečka 
keď zaspíme nepočká 
ukradne ho riečka 
 
vypustí ho do blata 
tam si svinky cvaknú 
tatovia aj mláďatá 
na kolená kľaknú 
 
preľakli sa kobylky 
že za malú chvíľku 
ktosi malý od Milky 
ukradol im byľku 
 
jak zahnať hlad bez sena 
rozmýšľajú teľce 
dlhá je noc bezsenná 
robia kotrmelce 

nehovorím, že sú tu kumpáni, ktorí naopak, chcú vidieť vaše výsledky práce a sem-tam 
požadujú doniesť ruku či prst. To sa ešte dá, no najhoršie je, ak majú chuť na hlavu.  

V rozprávke o Snehulienke to išlo ľahko, ale dnešné špičky podsvetia neokašlete nejakými 
vnútornosťami z Tesca. 

No, a povedzte, dá sa to robiť bez dobrého kufra? Krížom-krážom letiskami dostanete 
batožinu naspäť v nelichotivom stave. Kde-tu trčia nohavičky, rukáv drahej košele alebo 
kvapká Metaxa, ktorú ste si naivne kúpili na letisku a verili, že prežije aj kruté 
zaobchádzanie personálu.  

Ale predstavte si, že vám takto začne z diery vytŕčať prst alebo iná časť ľudského tela!  
Možno som ešte stará škola, ale myslím si, že s telom by malo byť narábané s úctou. Veď 

ja ten kufor nechcem pre seba, ale pre dobro toho, kto so mnou pocestuje. Ani vám by sa 
nepáčilo, prepytujem, že vtedy budete po smrti, ale určite vás strasie pri predstave prevozu 
na zasvinenom gumolite kufra, alebo obložený ľadom v prenosnej chladničke medzi kolou 
light.  

A pritom za tridsať rokov praxe nebol nikto schopný vyhovieť potrebám našej úzkej 
skupinky cestujúcich. 

Takáto trieda cestovania sa dá označiť za dehonestujúcu a vrcholne nedôstojnú. Preto som 
sa rozhodol povedať pravdu. Jednoducho tento segment na trhu už pár rokov absentuje. 
V dobe, keď vieme vyrábať notebooky chladné na dotyk, 3D filmy, nafukovacie panny 
s vibrujúcim rozkrokom, tak nech mi nikto nehovorí, že sa nedá skonštruovať kufor 
na mŕtvoly.  

Pritom by stačili úplne jednoduché parametre, nič komplikované. Dôležité je, samozrejme, 
vnútro. Ani ja nie som barbar, čo by veci len tak nahádzal do kufra. Každý vie, čo sa patrí. 

Všetko úsporne pobaliť a dopraviť na miesto určenia, spratne a nepoškodené. Viac 
nechcem ani ja, veď každý, kto sa venuje tomuto džobu už aspoň pár týždňov, si vie 
s ľudským telom poradiť. Vie, kde treba odštipnúť kĺb, ktorý stavec oddeliť a čo radšej 
nechať tak.  

Jednoducho postačí nenápadný, pevný kufrík na kolieskach. S nosnosťou do osemdesiat 
kilogramov. Je málo pravdepodobné, že bude potrebné prenášať všetko a ak, vždy sa dá dosť 
tuku rozpustiť vo výlevke. Vyžadujem pevnú konštrukciu, najlepšie z ľahkých zliatin.  

Po letisku by robilo zbytočný rozruch, keby sa z poškodenej batožiny vykotúľala hlava, 
najmä keď do zabezpečeného priestoru nemá prístup ani noha. Potom treba vyhradiť 
priečinky. Hlava, ruky, nohy, trup, všetko pekne podelené. Zabráni sa tým zbytočným 
komplikáciám. Tento druh balenia si okrem chladnej hlavy vyžaduje najmä rýchlosť a nie 
zbytočné naťahovačky, čo, kde a kam vložiť. Zišlo by sa aj nepremokavé vnútro, pretože 
človek nemá vždy dosť priestoru, aby všetko dokonale vyčistil. Napriek týmto vlastnostiam 
zastávam názor, že pre dnešnú vyspelú civilizáciu výrobok nemôže predstavovať 
neriešiteľný problém. 

 

Prepáčte mi, ak som vám dnes nejako narušil ideály o širokej ponuke cestovných tašiek. 
Musel som prelomiť mlčanie a povedať svoj problém na plné hrdlo. Veď nikdy neviete, kedy 
by ste za takýto kufrík ďakovali. Ale povedzme, že kvôli pokojnému spánku a lepšiemu 
pocitu z cestovania môžeme tomuto tovaru hovoriť aj bezpečný kufrík. 

Hneď sa mi to ľahšie vyslovuje pred predavačkou v koženej galantérii: „Dobrý deň, 
prosím si  bezpečný kufrík.“ A predavačka mi podá môj vysnívaný a celkom obyčajný kufor 
na mŕtvoly. 

 

Diana Laslopová 
Korytnačka  
 

Korytnačka Klaudia, 
Na mesiačik zavýja. 
„Čo ti milá ťuky ťuk, 
čo si dáky divý vlk? 
 

„Ale kdeže, to len ja, 
budem veľká herečka. 
Teraz skúšam rolu vlka, 
aj sovu, čo nocou húka. 
Viem aj koňa, kačku, kravu, 
somárika, kozu pravú. 
 

„Počuj milá Klaudia, 
tak si ďalej zavýjaj. 
Hulákaj a skúšaj, trénuj, 
len publikum nepodceňuj. 
 

Odhalia ti všetky triky, 
keď zakričíš kikirikí, 
Bez kostýmu neuveria, 
máš mať aspoň trochu peria.“ 

 
 

Jano Cíger z Mädokýša 
 

Kelu sa už veľmi dávno 
páči jedna kapusta, 
pokúsil sa potajomky 
dať jej božtek na ústa. 
 
Kapusta len hlávkou mykla, 
má ho bozkať radšej cvikla.  

 
Ivona Ďuri čová  
O klokanovi 
 

Kúp mi, tatko, klokana! 
Kričal Kubo od rána. 
On namiesto trojkolky 
odnesie ma do škôlky. 
 



 

Hana Kušnierová 
 

Hana Kušnierová  

    

D A 

Poznanie Strom života 



 

Hana Kušnierová  

 

Hana Kušnierová  

  

B C 
Hľadanie strateného času  Deja vú  


