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Zvládnite to ako Bety
Ak chcete zvládnuť zdobenie medovníkov ako 

profík, určite to vyžaduje istú dávku zručnosti. Tú 
nadobudnete len tréningom. Ale okrem toho sa vám 
môžu zísť aj Betkine rady pre začiatočníkov

z garáže
Odkiaľ sa vzal 
šach
• Prvé historické zmienky o tejto 
spoločenskej hre na našom území 
pochádzajú z 11. storočia, keď sa 
o tom vo svojich spisoch zmieňuje 
dejepisec Kosmas. O pár storočí 
neskôr, približne v roku 1769, sa 
naša krajina preslávila šachovým 
automatom, ktorý zostrojil brati-
slavský rodák a známy vynálezca 
Wolfgang Kempelen. V jeho pre-
špekulovanom stroji sa ukrýval živý 
šachista. Ale odkiaľ sa táto hra, na 
ktorú nie všetci majú tie správne 
bunky, nabrala?

•

Náušnice pre kráľovnú
Šach si na tejto šachovnici asi nezahráte, 
ale pri takýchto náušniciach, a ešte k tomu 
v kombinácii s rovnakým príveskom (na 
snímke hore) bude každému jasné, že 
v tento večer ste kráľovnou vy.  
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Králi
P odľa titulku by sa mohlo zdať, že 

sme šli navštíviť nejakú bigbíto-
vú kapelu. Pagáčovci však cíno-

vý šach naozaj vyrábajú v garáži. Tam 
sa to pred rokmi všetko začalo, teda 
presnejšie povedané, začalo to v kuchy-
ni ich panelákového bytu. Juraj Pagáč 
odlieval prvé figúrky, keď jeho manžel-
ka nebola doma. Cín tavil v obyčajnom 
plechovom hrnčeku. Keď to raz zistila, 
tak si svoju „dielňu“ presťahoval do 
otcovej garáže. A tam sa jeho šach rodí 
dodnes, takže Pagáčovci sú vlastne 
takou rodinnou garážovou firmou.  

Zlomený strelec
Celé to vzniklo pre jedného zlomeného 
strelca. Juraj Pagáč mal totiž kedysi cí-
nový šach z Grécka, lenže jeden strelec 
mu spadol na zem a zlomil sa. Dal ho 
dohromady, no po čase sa zlomil znovu. 
„Tak mi napadlo, že si vyrobím nového,“ 
spomína. Figúrka sa mu ❦

KTO TU BÝVA
Petra (40) pochádza z Nitry, 
kde robí administratívnu 
pracovníčku. Momentálne 
žije v dedinke vzdialenej 20 
kilometrov od mesta pod 
Zoborom spolu s manželom 
(41) a dvomi synmi (12, 17). 
Priznáva, že mestské pro-
stredie jej vôbec nechýba.
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Betlehem zobrazuje nielen kresťanské 
motívy, ale aj ťažbu či ryžovanie zlata. 
Drevený skvost je dokonca pohyblivý. 

V dOlNej čAsTi RAdNičNéhO 
NáMesTiA sTOjí dOM s POPisNÝM 
číslOM OseMNásť. KeBy NeBOlO 
NáPisU NAd VsTUPNOU BRáNOU, 

NA POhľAd By slOVeNčiNe.
Text: Veronika Nichta Mráziková

Foto: Pavol Funtál
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KúzlO 
vidieckej 
chalupy

Text: Veronika Nichta Mráziková
Foto: Miroslava spodniaková

TichO, POKOj, NádheRNÝ 
VÝhľAd. ŽiAdNy RUch 
MesTA, leN PRíROdA  

A POciT, Že deň UBiehA 
AKOsi POMAlŠie. 
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Jablonka

Spomínate si na výborný český 
film Na samotě u lesa, kde si 
môže divák vychutnať chalupár-

čenie, ako sa vraví, se vším všudy? Pravi-
delný piatkový hromadný útek z mesta 
na vidiek, kde rodiny nachádzajú útočis-
ko, ticho a pokoj, v lone prírody. A hoci 
ho nedávno zosnulý režisér Jiří Menzel 
natočil v roku 1976, je naozaj nadčaso-
vý, o čom svedčí skutočnosť, že aj dnes, 
o 44 rokov neskôr, ľudia z miest každý 
pekný piatok utekajú za oddychom 
a kľudom na vidiek. Majiteľ realitnej 
kancelárie romantické chalupy Tomáš 
Harman pre Čarovné Slovensko potvrdil, 
že záujem Slovákov o chalupy neutí-
cha, skôr naopak. „Najvychytenejšie 
sú lokality v cestnom dosahu k väčším 
mestám, to znamená všetko, čo je do 
dvoch hodín od Bratislavy, či do hodiny 
od krajských miest.“ Posledné roky 
sa však dostali do popredia aj regióny, 
o ktoré v minulosti nebol záujem. „Mie-
sta, ktoré boli trošku ďalej, čo sa týka 

infraštruktúry, sa nepredávali. Dnes sa 
už začínajú predávať aj tie,“ povedal 
Harman, no pripomenul, že hoci naprí-
klad na východnom Slovensku si takúto 
nehnuteľnosť kúpite za 10-tisíc eur, pri 
Bratislave zaplatia záujemci za 
rovnakú stavbu 150-tisíc 
eur.

Myjava 
nás očarila
My sme sa vydali 
na návštevu do 
obce Jablonka 
na úpätí Bielych 
Karpát, kde sa pre 
manželov Evu a Viliama 
z Bratislavy stala stará vi-
diecka chalupa takým malým rajom na 
zemi. Celé dni sú na čerstvom vzduchu 
a tak nečudo, že práve tu strávili na jar 
obdobie pandémie, kedy sme všetci 
ostali zatvorení doma. Aj teraz, keď sú 

slnečné lúče čoraz slabšie a zima sa už 
pomaly hlási o slovo, tu trávia čo najviac 
voľných chvíľ, veď aj taká obyčajná 
šálka kávy či čaju chutí na terase oveľa 
lepšie. 

Eva Kyselovičová s manželom 
túžili podobne ako mnohí 

iní po utešenom mieste, 
kde by cez víkendy 

mohli uniknúť 
z mesta. ich cieľ bol 
jasný, žiadna rušná 
premávka a davy 
ľudí, len príroda 

a cenovo dostupná, 
celoročne prístupná 

chalupa. „Sadli sme 
do auta a pozerali sme si 

lokality, v ktorých sme chceli 
byť. Hľadali sme dlho, možno nejaké 
dva, tri roky a potom sa nám to podari-
lo. Myjava nás očarila, na kopaniciach 
sa nám hneď zapáčilo.“ Dnes hovoria 
o láske na prvý pohľad. Pôvodne mali 

síce predstavu, že nájdu niečo bližšie 
k Bratislave v oblastiach ako Orešany, 
Pernek či Modra, ale ceny boli príliš 
vysoké. 

V srdci dediny,  
no stále na samote
Obec Jablonka pri Myjave má do 500 
obyvateľov, tvorí ju 26 osád. „Samotná 
dedina je veľmi rozlezená. My sme 
v centre, ale nemáme susedov, sme 
takí osamotení. Máme blízko obchod, 
reštauráciu, detské ihrisko a neskutočný 
výhľad z terasy, lebo stavba je otočená 
tak, že vidíte len kopce, žiadne domy.“ 
Po predchádzajúcich majiteľoch „zde-
dili“ sad so slivkami a orechmi, koniec 
leta u nich preto patril zaváraniu. Keď 
sa sem nasťahovali, chalupa nevyzerala 
tak tradične ako teraz a vpredu mala 
jedno trojdielne okno. „Podľa mňa už 
bolo prerobené, lebo tradičné chalupy 
majú vpredu dve okná, ja tomu hovorím 
oči domu. Okno sme vybúrali a urobili 
sme vpredu dve pekné okná,“ poroz-
právala nám Eva s tým, že dom bol síce 

sociológ ľubomír Falťan
Aký je rozdiel medzi chatou  
a chalupou?
Vo svojej „prapôvodnej“ podstate 
predstavovala „chata“ novo vysta-
vaný rekreačný objekt, veľmi často 
lokalizovaný v rekreačných osadách 
v prírodnej lokalite, respektíve na 
nejakým spôsobom atraktívnych 
okrajoch vidieckych či mestských 
sídiel. Naopak „chalupa“ sa spája 
s pôvodným vidieckym obytným 
domom, ktorý kúpou a zámerom 
kupujúceho nadobudol rekreačnú 
funkciu. s takýmto objektom sa však 
spája jeho ľudská či sociálna história, 
odráža určitú stavebnú i architekto-
nickú vývojovú etapu, vďaka čomu 
nadobúda aj svoj hodnotový význam. 

Radosť variť. Rovnako ako v celej chalupe, aj nábytok v kuchyni si 
manželia zrenovovali sami.  

Eva i Viliam radi pracujú s dre-
vom, odkedy objavili kriedové 
farby, mnohé staršie kúsky získali 
nový nádych. 

Na kopaniach sa 
nám zapáčilo.

•

Kachľovú pec si vyskladali sami podľa svojich predstáv. 
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obývateľný, ale ako to v prípade kúpy 
nehnuteľnosti často býva, na začiatku 
mali bojové podmienky. Provizórnu 
kuchyňu, kúpeľňu na dvore. „V dvoch 

miestnostiach sme žili a jednu sme 
vždy dorábali.“ Vodu i elek-

trinu však mali, nemuseli 
robiť veľké stavebné 

úpravy, mohli sa zamerať 
prevažne na interiér. 
Vymenili akurát strechu 
a zobytnili podkrovie, 
ktoré je úkrytom pre ich 

deti. útulný priestor hýri 
farbami a nechýba zaují-

mavo riešený nábytok, ktorý 
manželia zrenovovali sami. 

Skrinky, stoly a stoličky, ktoré kúpili 
spolu s chalupou, začala Eva prácne 
brúsiť a čistiť. Objavila kriedové farby, 
ktoré pekne ukážu na rôznych dru-
hoch nábytku a vďaka ktorým vdýchla 
úplne nový vzhľad starým kusom. A čo 
nedokázala zreštaurovať Eva, do toho sa 
pustil Viliam. „Manžel chodil v detstve 
na chalupu k starým rodičom, má vzťah 
k chalupárčeniu. Všetko tu stavia, príde 
si sem fyzicky oddýchnuť. Hovorí, že 
treba pár dní do týždňa fyzicky praco-
vať, lebo sedieť pri počítači je náročné. 
Veľmi rád robí s drevom, urobil aj 
terasu. zbúrali sme polovicu hospodár-
skej budovy, nechali sme len strechu 
a Vilo k nej dorobil obrovskú drevenú 

konštrukciu a vznikla terasa.“ Obohna-
ná viničom je obľúbeným miestom celej 
rodiny. 

Dve kuchyne
Novinkou tento rok bola kuchyňa na 
terase, Eva tak mohla byť celý deň 
na čerstvom vzduchu a netráviť dlhé 
hodiny zatvorená s hrncami. Hoci, 
v takej kuchyni, akú majú na prízemí, 
sa musí dobre variť. Nechýba kachľová 
pec, ktorú si vyskladali podľa svojich 
predstáv a boli pre ňu až v Českej repub-
like. A steny zdobí tradičná pozdišovská 
keramika. Pozornosti každého návšte-
níka určite neujde krásne namaľovaná 
truhlica, v dome však bola už pred ich 
príchodom. zato starožitná vitrínová 
skriňa ozdobená kvetmi je ich dielom. 
Chalupa je zariadená vo vidieckom štýle 
a takmer so všetkým si manželia pora-
dili sami. Ako to vidia s odstupom času? 
Urobili by možno niečo trochu inak? 
„My sme neoslovili žiadneho architekta, 
možno by bolo dobré mať niekoho, kto 
by sa na to pozrel z inej perspektívy. Už 
sa nám stalo, že sme niektoré veci urobi-
li a potom sme zistili, že to nie je dobré 
a zase sme to prerábali. ideme občas 
štýlom pokus-omyl.”

Majú však niečo svoje, niečo, čo 

im nikto nevezme a navyše, môžu sa 
pochváliť tým, že je to ich dielo. A aké 
s ním majú plány? „Predpokladám, že 
keď deti odrastú, budeme možno viac 
bývať tu ako v Bratislave, kde budeme 
chodiť skôr cez víkendy za kultúrou.“

Chalupárstvo zažíva 
renesanciu
Sociológa Ľubomír Falťana zo Sociolo-
gického ústavu SAV, sme zachytili, ako 
inak, na chalupe. Vo svojej profesii sa 
zaoberá otázkami regionálneho rozvoja, 
problematikou miest a vidieka a tak 
sme ho od neho chceli zistiť, kedy sme 
na Slovensku prišli „na chuť“ chalu-
párstvu. „Chalupy mali za predchádza-
júceho režimu nie len rekreačnú, ale aj 
únikovú sféru. Aj dnes, vďaka pandé-
mii a cestovateľskej neistote, zažíva 
chatárstvo či chalupárstvo renesanciu. 
Na úvod treba povedať, že chalupárstvo 
a chatárstvo má urbánne (mestské) 
korene. Možno to znie paradoxne, ale 
vzniklo ako ‚potreba‘ mestskej popu-
lácie, tej jej zámožnejšej, solventnejšej 
časti,“ uviedol sociológ a doplnil, že 
u nás sa chalupárstvo začalo rozvíjať 
niekedy od 60-tych rokov ako reakcia 
na spoločensko-politické podmienky. 
„Na jednej strane sa zvyšovala životná 

úroveň, na strane druhej cestovanie 
(turizmus) za hranice do cudziny, bolo 
značne obmedzené, až neprístupné,“ 
vysvetlil Ľubomír Falťan. Nástupom 
kapitalizmu dochádzalo podľa jeho 
slov k útlmu „chalupárskej vášne“. 
„Otvorili sa hranice a tí, čo na to mali, 
dobiehali to, čo im bolo v predchádza-
júcej dobe odopierané. Objavili sa však 
aj nové  faktory, ktoré mali dopady na 
chatárstvo i chalupárstvo. Už v osem-
desiatych rokoch, čiže ešte v období 
socializmu, sa začal objavovať fenomén 
postupnej premeny chát či chalúp, čiže 
rekreačných objektov, na objekty trvalo 
obývané.“ Stálo za tým zvyšovanie 
cien bytov a pozemkov v mestách. Až 
sa objavil ďalší trend, investovanie do 
nehnuteľností a chalupy, ktoré si maji-
telia kupovali na účely oddychu, začali 
prenajímať. „Chata, či chalupa už nie 
je výlučne rodinná záležitosť – miesto 
pre oddych, trávenie voľného času 
v závislosti od dostupnosti či trávenie 
dovolenky. Stávajú sa objektom na 
krátkodobejší či dlhodobejší prenájom 
prinášajúci majiteľom určité finančné 
benefity. Má to však dopady na to, že 
chata či chalupa už stráca charakter 
určitého intímneho rodinného priesto-
ru, ktorý sa premietal i do interiérovej 
vybavenosti.“ ❦

Bola to láska  
na prvý 
 pohľad.

Chalupa v Jablonke je pre rodinu miestom, kde si oddýchnu od ruchu mesta. 

Vďaka kuchyni rovno na terase 
trávila Eva celé dni vonku. 
Útulné podkrovie je zase kráľov-
stvom ich detí. 

•


