
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Velestúr – prezentácia nového románu Jozefa Banáša 
 
Čadca (24. marec 2015) – Kysucká knižnica v Čadci, ktorej  zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj, otvorila širokú paletu podujatí „Týždňa slovenských knižníc“ autorským 

stretnutím s Jozefom Banášom. V pondelok 23. marca sa v prednáškovej miestnosti knižnice 

uskutočnila prezentácia jeho najnovšieho románu Velestúr, ktorej súčasťou bola i podnetná 

a zaujímavá beseda spojená s autogramiádou. 

Jozefa Banáša, súčasného najpredávanejšieho prozaika, dramatika, diplomata a politika 

privítala Janka Bírová, poverená vedením Kysuckej knižnice v Čadci. Prezentáciu 

najnovšieho románu uviedla pracovníčka knižnice Helena Pagáčová, stručnou 

charakteristikou a ideovým zameraním diela. Staroslovanský názov Velestúr predstavuje vrch 

v Kremnických vrchoch, ktorého meno je spojením dvoch staroslovanských božstiev – Veles, 

bohyne nebeskej hranice oddeľujúcej svety svetla a svety tmy a Túra zvieracieho boha, ktorý 

symbolizoval silu prírody, odvahu a plodnosť. Runové magické symboly na skalnatom úpätí 

vrchu Velestúr sprevádzajú hrdinu románového príbehu Muža i jeho tajomného priateľa 

Liečiteľa od začiatku pútavého deja až po jeho zavŕšenie. Podtitul prezentovanej knihy – 

„román o hľadaní rozkoše“ však autor poníma z hľadiska filozofickej otázky hľadania zmyslu 

života, kde rozkoš znamená život bez bolesti a utrpenia, ale najvyššou hodnotou je žiť pre 

iných. Účastníci podujatia si vypočuli i zaujímavé pasáže z románu, ktoré čítali dámy 

autorovho fun - klubu  z Čadce, Tatiana Sogelová a Ema Homolová. Autor na otázku čo ho 

inšpirovalo k napísaniu tohto románu, odpovedal: „Silným emocionálnym podnetom a  

inšpiráciou bola pieseň českého speváka Dana Landu - Touha  a najmä jej text: Je to jak 

sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a 

všechno bude k mání...“ 

      Okrem otázok k nového románu odpovedal autor i na otázky súčasného politického 

a spoločenského diania, podelil so svojimi zážitkami z ciest a stretnutí so zaujímavými 

osobnosťami ako napr. Dan Landa, Mária Kráľovičová, Róbert Bezák či Dalajláma.   

Na autorskou stretnutí sa okrem čitateľskej verejnosti nášho mesta a regiónu zúčastnil 

i zástupca vydavateľstva Region Poprad s.r.o, Ing. Bronislaw Ondraszek, ktorý pricestoval 

z moravskej Vendryně.  V závere autorského stretnutia uviedol Jozef Banáš, že nasledujúci 

román, na ktorom už usilovne pracuje bude zameraný na oblasť Pakistanu. Všetci jeho 

čitatelia i fanúšikovia sa už tešia na nové čitateľské zážitky a ďalšie podnetné stretnutia 

s autorom.  
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