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Tvorivé mamičky 

na mnoho spôsobov

Rodinné cen-

v bratislavskom 
-

tívnym miestom, 
kde sa stretávajú 

-

priestor dostalo i písané slovo.

V rámci mesiaca knihy sme 21. marca 

Zuzana Brnoliaková dá-

-

Hádanky boli ilustrované Annou Kolibia-

rovou

a dizajnu a sa práve teší na príchod svoj-
-

Eva Šelcová prispela roz-
právkou -

vtiahli deti do deja. Evka pracuje ako detská 
-

-

na internetovej stránke www.oblacik.sk

 po-
-

 
napísala Eva Šelcová, ktorý je uverejnený 

Sú také drevené klady, 
 

 
 

 ( )

Trojica vojakov 
v kovovom zbroji. 
Plný tanier jedla, 

 
 (

 
 

 
 
 

-

 
 (Štipce)
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Bol sychravý, upršaný deň. Zvieratká 
sa poskrývali do svojich skrýš, aby im ne-
zmokli kožúšky či krídelká, stromy sa tešili, 
že sa konečne  umyjú od prachu a  potôčik 
tiekol nezvrušene tak ako každý deň. Na 
jeho brehu, blízko pri studničke, však bolo 
niečo nezvyčajné. Tíško a smutne tam ležala 
malá bábika. A bola naozaj malá, akurát sa 
zmestila do drobnej detskej rúčky. “Možno 
preto si ma doteraz nikto nevšimol”, dumala 
často bábika. “Možno keby som vedela trošku 
vyrásť, dovidela by som na ľudí, čo sa chodia 
napiť k  studničke a  zavolala by som o  po-
moc”, nádejala sa.

Bábika bola v tento upršaný deň výnimoč-
ne  smutná. Mala veľmi dobrú pamäť a  tak 
počítala každý východ slnka, ktorý zo svojho 
miesta na brehu potoka videla. Nešťastne si 
uvedomovala, že je to už jeden rok, čo ju 
sem odhodilo roztopašné a  rozmaznané 
dievčatko. Hrávala sa s  ňou veľmi rada, 
ale keď jej babička doniesla novú, väčšiu 
bábiku, tá stará sa jej zunovala a bez ostychu 
ju odhodila, ani sa s ňou nerozlúčila.

Z  chmúrnych myšlienok ju vytrhli hlasy 
ľudí, ktorí sa prišli napiť vody zo studničky. 
Bábika radšej zavrela oči a čakala, kým odí-
du. Dúfala už toľkokrát, že pomaly strácala 
nádej na vyslobodenie zo svojho bezúteš-
ného života. Aké však bolo jej prekvapenie, 
keď sa celkom blízko nej ozval hlas dievčat-
ka: “Ocko, aha! Našla som bábiku.” Ocko sa 
naklonil k  dcére, zbadal bábiku a  zamračil 
sa: “Nech ťa ani nenapadne zobrať si ju. Po-
zri, aká je špinavá. Vlasy má strapaté, šaty 
premočené a  zničené.” Úbohý ocko. Vôbec 
netušil, že mu bábika rozumie a tak ani ne-

vedel, ako jej svojimi slovami ublížil. No 
dievčatko sa nevzdalo a  odpovedalo: “Ja 
viem, ocko. Ale vlásky sa dajú umyť a učesať, 
šaty usušiť a zašiť.” Zdvihla bábiku a posme-
lená otcovým mlčaním pokračovala: “Neučil 
si ma náhodou, že treba pomáhať tým, čo sú 
v  núdzi? Táto bábika je  nešťastná. Chcem 
jej pomôcť. Dovolíš mi to prosím?” Ocko 
sa na svoju dcéru usmial a  pomyslel si, že 
z nej raz bude dobrá a láskavá žena s veľkým 
srdcom. “Ak ti na tejto špinavej a  otrhanej 
bábike tak veľmi záleží, môžeš si ju zobrať 
a postarať sa o ňu. Musím ťa však varovať. 
Zdá sa, že tu leží už veľmi dlho a možno už 
zabudla, čo znamená ľúbiť a byť ľúbený. Má 
zlomené srdce, lebo ju niekto odhodil. Tvo-
jou úlohou bude znovu ju nesklamať - dať 
jej domov a lásku. Ak sa ti to podarí, spravíš 
z nej najšťastnejšiu bábiku zo všetkých, ktoré 
doma máš. Najšťastnejšiu preto, lebo už spo-
znala bolesť a  smútok a  bude vedieť oceniť 
tvoju lásku”, povedal jej. Dievčatko zobralo 
bábiku do oboch rúk a slávnostne poveda-
lo: “Sľubujem ti bábika, že sa o teba budem 
starať, nikdy ťa nenechám ležať odhodenú len 
tak na zemi a jedného dňa, keď už budem na 
hru s bábikami veľká, darujem ťa inému lás-
kavému dievčatku.” Dievčatko sa odmlčalo, 
naklonilo hlavu a chvíľu premýšľalo. Nako-
niec sa usmialo a tíško povedalo: “Budeš sa 
volať Nezábudka. Takto nikdy nezabudnem 
na deň, kedy som ťa našla”.

A  tak na konci upršaného dňa malá 
bábika Nezábudka zaspala v útulnej izbičke 
obklopená láskou a nehou dievčatka a jeho 
hračiek. Niekoľkokrát sa musela uštipnúť, 
či sa jej náhodou iba nesníva krásny sen. 
Keď sa však uistila, že sa ráno nezobudí 
na mokrých listoch pri potôčiku, ale vedľa 
veľkého plyšového medveďa, potichu 
šepkala, až kým nezaspala: “Niet šťastia bez 
lásky. A ja som našla oboje…”.

 Eva Šelcová

Nezábudka

Vlastná tvorba mamín
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Starať sa o  niekoho. Variť, prať, upratovať. 
Vychovávať deti. Či sa cítim byť ako žena 
šťastná? Neviem. Nikdy som nad tým v tej-
to rovine nepremýšľala. A či si vážim samu 
seba ako ženu? Asi áno, hoci…

„To čo sú za otázky!” mierne podráždená 
som vtedy vybla+a na Zuzku. Tá sa len s po-
rozumením pousmiala a vraví mi: „Vitaj me-
dzi nami, Júlia, vo svete vedomých žien, kto-
ré vnímajú svoju ženskosť a silu, ktorá z nich 
ide. Žien, ktoré sa neboja ponoriť do svojho 
vnútra a loviť v ňom - či už nájdu poklady 
v podobe netušených schopností, alebo dáv-
no zabudnuté, no stále živé traumy z detstva 
a dospievania. Z času, keď sa z dievčat stáva-
jú ženy a málokto im vtedy rozumie.”

Zvyšok cesty sa Júlia ďalej pozerala z okna. 
Pomaličky, pomaly sa z nej stávala iná žena. 
Spadla jej spred tváre clona, ktorú tam pev-
ne držali jej predsudky a  strachy spojené 
s  kultúrou, tradíciami a  výchovou. Začala 
v nej silnieť túžba spoznať samu seba…

A kde na svojej ceste si ty, milá Žena, milá 
Matka? Kráčaš svojím životom bez toho, aby 
si sa zastavila a  vychutnala si ten radostný 
pocit, byť ženou dávajúcou život? Vravíš, že 
v dnešnom uponáhľanom svete sa to nedá? 
Kolobeh deti, manžel, práca, domácnosť je 
častokrát ubíjajúci. Dožič si trochu pohla-
denia pre svoju dušu, pre svoje telo. Zober 
si deň voľna a vychutnaj si ho tak, ako si to 
žiada tvoja vnútorná žena. Chce ísť na lúku, 
vyzuť sa a slobodne si tam zatancovať s ví-
lami? Alebo má chuť pekne sa upraviť, na-
maľovať a ísť do divadla? Wellness? Nákupy? 
Deň strávený v kruhu rodiny, priateľov…? Je 
toľko možností, pretože sme každá iná, jedi-
nečná. A každá máme právo na seba, seba 
samu. A ak sme zároveň aj matkami, máme 
aj zodpovednosť. Za tie malé ženy, ktoré nás 
so záujmom a s detskou oddanosťou neustá-
le sledujú a učia sa od nás. Učme ich, ako byť 
ozajstnými ženami…

 Eva Šelcová

Júlia sa pozerala z okna na ubiehajúcu kra-
jinu. Rada v  tichosti rozjímala nad svetom 
navôkol, no v  poslednej dobe bol jej život 
zahltený prílišným zhonom. Uvítala preto 
možnosť uniknúť preč od ruchu a anonymi-
ty veľkého mesta na dedinu do hôr. I keď… 
dôvod jej cesty sa jej zdal trochu bizarný. Má 
sa tam stretnúť s inými ženami, ktoré budú 
v rôznom veku, rôzneho postavenia a záuj-
mov. Spoločné budú mať len jedno: Ženstvo.

„A  čo tam budeme robiť 5 dní?” trochu 
znepokojene som sa pýtala Zuzky. Lebo prá-
ve ona, moja najlepšia priateľka, ma na toto 
dobrodružné ťaženie nahovorila.

„Čo by asi tak mohli robiť ženy bez mu-
žov? Oddychovať, klebetiť, nakupovať, wel-
nesovať. Alebo,” tajomne stíšila hlas, „spo-
znávať svoju vnútornú ženu.”

Zrejme som sa tvárila aj vystrašene, aj 
nechápavo, lebo Zuzka prepukla vo veselý 
smiech.

„Nič sa neboj, skúsim ťa trochu nasmero-
vať otázkami: Vďaka čomu vieš, že si žena 
a matka? Vieš si predstaviť byť ženou a nebyť 
zároveň matkou? Si šťastná ako žena a vážiš 
si samu seba? Popremýšľaj nad tým,” pove-
dala mi.

V duchu som si opäť prehrávala jej otázky 
a moje ťažko vydobyté odpovede: No jasné, 
že som žena. Však pravidelne menštruujem, 
mám prsia a  v  čase sa meniace množstvo 
tuku na tele. Byť matkou je akási automa-
tika. Veď sme k  tomu odmalička vedené. 

Venované

ženám

Vlastná tvorba mamín
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