Beseda s českým spisovateľom
Oldřichom Seluckým
10. apríla 2018 k nám zavítal až z Prahy český spisovateľ pán
Oldřich Selucký. Stretnutie s ním zorganizoval otec Kamil
Ganóczy.
Stretnutie sa malo uskutočniť o 11. hodine. Už pred
jedenástou sme všetci v učebni biológie netrpezlivo čakali na pána
spisovateľa. Keď sa otvorili dvere, privítali sme ho búrlivým
potleskom.
Otec Kamil nám pána spisovateľa predstavil a on nám hneď porozprával tri zaujímavé príbehy zo
života Konštantína. Prvý bol o Konštantínovi a jeho sokolovi, druhý o tom, ako sa prihovoril Chazarom a
tretí o jeho neuhasínajúcej túžbe študovať. Vypočuli sme si zvukovú nahrávku a prostredníctvom nej
sme sa preniesli do starogréckych čias.
Potom nám pani učiteľky prečítali pútavé úryvky z knihy Strážca ohňa a my sme s napätím počúvali
príbeh o byzantských vojakoch, na ktorých zaútočili Frankovia, či o Krumvítovi, ktorý sa stretol s
Avarmi.
Na stretnutie s pánom spisovateľom sme sa pripravovali dlhšiu dobu. Písali sme slohové práce
týkajúce sa Konštantína a Metoda, ich života, písma, ktoré priniesli na Veľkú Moravu. Pani učiteľky
vybrali niekoľko najlepších prác a náš hosť vylosoval dve, ktorých autori – žiaci – boli odmenení knihou
Vzbura v Assisi.
S veľkým obdivom sme si všetci poprezerali autorove umelecké ilustrácie, boli naozaj pozoruhodné.
Nakoniec nasledovala beseda a my sme sa pýtali pána spisovateľa na množstvo vecí, ktoré nás
zaujímali. Dozvedeli sme sa, že knihy píše postojačky a najprv píše ručne, až potom na počítači. Písanie
knihy mu trvá približne rok, z toho pol roka sa venuje štúdiu a až potom píše príbeh. Teraz píše príbeh
pre deti o svojom psíkovi. Povolanie spisovateľa je veľmi zaujímavé a inšpirácie hľadá na prechádzke a
nachádza v hocijakých obyčajných i neobyčajných veciach. A možno sa kniha Strážca ohňa dočká
filmového spracovania...
V závere mu pani učiteľka dala za nás všetkých darček, ktorý využije pri ďalšej tvorbe. Stretnutie
sa ukončilo podpisovaním letáčikov a niektorí sme sa s pánom spisovateľom aj vyfotili.
Sme veľmi šťastní, že sme mali možnosť stretnúť sa s naozajstným spisovateľom, nahliadnuť do
jeho života, jeho tvorby, ba možno aj jeho snov.
Dievčatá z krúžku Tvorivé literárne dielne

Čo sa nám najviac páčilo?
„To, že bol nadšený z toho, že mohol byť na našej škole.“ Števka
„ Obrazy, ktoré nakreslil.“ Anička
„Páčili sa mi príbehy zo života pána spisovateľa.“ Bianka
„Najviac ma zaujalo to, akým štýlom napísal svoje knihy.“ Sofia
„Mňa zaujalo najviac to, ako nám rozprával svoje príbehy, ako písal knihy a dozvedela som sa, že aj
maľuje a píše scenáre. Bol to super pocit. Chcela by som si kúpiť jeho knihu Strážca ohňa.“ Frederika
„Že pán spisovateľ hovoril po česky a že vedel odpovedať na každú otázku. Aj jeho maľba sa mi páčila.“
Samo
„Páčilo sa mi, že sme mohli zistiť niečo o tom, ako sa robí kniha a že to nie je také jednoduché.“ Maťka

A takto vyzeralo stretnutie so spisovateľom:

