
Potrápili ich podoby vody 

Do Klubu knižných pátračov sa z rodiny Sýkorovcov zapojila najprv len pani Ľubica. Po zve-
rejnení výzvy vždy dôkladne prezerala domácu knižnicu a fotila si vybrané obálky kníh. Táto 
záhadná činnosť neunikla pozornosti 11-ročného syna Ondreja. Pani Ľubica, ako sa na 
správnu učiteľku materskej školy patrí, urobila z Ondríka spolupáchateľa, správne ho moti-
vovala a z pátrania sa stala rodinná záležitosť. Postupne sa pridala i dcéra Silvia (8 r.). Pani 
Ľubica zobrala účasť v súťaži naozaj vážne, deťom zadávala inštrukcie, kde a aké knihy tre-
ba hľadať. So zdrojmi Sýkorovci údajne problémy nemali, ich domáca knižnica je bohatá. 
Knihy v nej dostal na starosť pán Sýkora osobne, upratuje ich a zoraďuje podľa veľkosti. 
Pani Ľubica rodinné pátranie opísala takto: „Niekedy deti vedeli okamžite, aká kniha spĺňa 
zadanie, ale pri niektorých výzvach sme museli prechádzať postupne všetky knihy v domá-
cej knižnici a hľadať knihu, ktorá vyhovuje danej výzve. Priznávam, niekedy sme pátrali aj    
v knihovničkách u starých rodičov.” Sýkorovcov potrápila konkrétne téma podoby vody. 

Nikoho azda neprekvapí, že malí pátrači majú ku knihám veľmi pozitívny vzťah. Ondrík poz-
nal písmená ešte pred nástupom do školy. A keď už zvládol čítanie sám, ochotne predčítal aj 
sestričke Silvii. Ako temperamentný chlapec mal podľa slov pani Ľubice trocha problém so 
zaobchádzaním s knihami. Bolo treba dávať na knihy pozor, aby pri čítaní neutrpeli úraz. Te-
raz si Ondrej i Silvia zvyknú čítať každý deň. „Návštevy kníhkupectva majú za odmenu, vždy 
sa veľmi tešia,” vysvetľuje pani Ľubica s úsmevom a pokračuje: „Keď sa pripravovalo otvo-
renie predajne Panta Rhei v Senici, už deň vopred nakúkali do vysvietenej predajne.” A ako 
dopadla ich prvá návšteva v novom kníhkupectve? Podľa očakávania: neodchádzali             
s prázdnymi rukami… 

Ondrejovi i Silvii sa v škole dostalo ocenenia Najlepší čitateľ triedy. Ondrej je nadšencom 
Harryho Pottera. Za najlepšiu časť považuje druhý diel série – Tajomná komnata. Nevyhýba 
sa ani iným titulom, priťahujú ho kúzla, čarodejníci, tajomno, záhady. Dokonca až do takej 
miery, že sám teraz píše vlastnú knihu s touto tematikou. Možno v Ondrejovi rastie nádejný 
spisovateľ, ktovie? Silvia za svoju najobľúbenejšiu knihu označila Nils Holgersson a jeho 
zázračná cesta, momentálne sa jej páči napríklad knižná séria Mirelka Pátračová.  

Keď sme sa v súvislosti s oceňovaním víťazov pani Ľubice pýtali, aká kniha by im urobila ra-
dosť, dostali sme prekvapivú odpoveď – hudobné partitúry pre hru na klavír. Vysvetlenie je 
jednoduché: deti Sýkorovcov dosahujú úspechy i v ďalšej svojej záľube - hudbe. Navštevujú 
senickú Základnú umeleckú školu a dokonca sú majstrami Slovenska v štvorručnej hre na 
klavír v kategórii do 12 rokov! Silvia sa venuje aj spevu, Ondrej hrá aj na bicie, harmoniku       
a gitaru.  

Partitúrami sme síce malých Sýkorovcov neobdarili, pripravili sme pre nich – podobne ako 
pre ostatných víťazov – tašku s darčekmi od Záhorskej knižnice. Miesto v nej sa našlo aj pre 
niekoľko čísiel literárneho časopisu pre deti Slniečko. Krátko po príchode domov nám pani 
Ľubica napísala správu, že Slniečko malú čitateľku Silviu zaujalo. Nepustila ho z rúk až do 
večera a na druhý deň ráno ju rodičia opäť našli sedieť na pohovke zahĺbenú do Slniečka… 
Chcete dôkaz? Nech sa páči! 

      


