
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár v knižnici  

Čadca (5. október 2015) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja pripravila pre priaznivcov súčasnej slovenskej literatúry 

autorské stretnutie so spisovateľmi Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom. Podujatie 

sa uskutočnilo v pondelok 28. septembra 2015 o 15.00 hod. v priestoroch Kysuckej knižnice 

v Čadci. Autori sa predstavili svojou najnovšou tvorbou: Zuzana Kuglerová historickým 

románom Legenda o Selenovi a Ondrej Klamár ďalšou knihou aforizmov pod názvom O kom 

O čom. Autorské stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, ktorú hostia vytvorili svojim 

neformálnym vystupovaním a živým dialógom s účastníkmi podujatia. 

Úspešní slovenskí spisovatelia Kysuce radi navštevujú a radi sa tu vracajú. Obaja autori sa 

kysuckým čitateľom predstavili už viackrát a naposledy vo februári tohto roku. Zuzana 

Kuglerová má za sebou viac ako dve desiatky úspešných knižných vydaní rôzneho žánrového 

zamerania, ktoré predstavujú básnické zbierky, rozprávky a povesti, romány s biblickou 

tematikou a historická próza. Román Legenda o Selenovi zavedie čitateľa do doby 10. 

storočia, keď sa po rozpade Svätoplukovej ríše šírilo kresťanstvo na územiach obývaných 

slovanskými kmeňmi, ktoré po stáročia vyznávali iných bohov a ich život bol úzko spojený 

s prírodou a rôznymi pohanskými zvykmi a rituálmi. Podnet na námet románu jej dalo 

svedectvo o historickom náleze staroslovanskej mohyly a vzácneho meča v okolí Bánovej pri 

Žiline. Autorka na knihe pracovala päť rokov, študovala dostupné historické pramene 

a kroniky a úzko spolupracovala s renomovanými historikmi. Láska k dejinám a histórii ju 

priviedla k spracovaniu ďalšej zaujímavej témy z keltského obdobia. Tešíme sa už na jej ďalší 

historický román Hawránok, ktorého vydanie sa pripravuje v najbližšej dobe.  

Ondrej Kalamár sa účastníkom predstavil aj ako básnik a prezentoval svoju tretiu knihu 

aforizmov a vtipných bonmotov, ktorá v názve taktiež ukrýva iniciály autora. O.K.om O.Čom 

je útla knižka plná humorných sentencií,  ktoré sú školou života a krátkych hlbokomyseľných 

životných múdrostí. Knihu ilustroval Juraj Martiška a jej čítanie nám zohreje dušu a  rozjasní 

všedný deň úsmevom. Zvolenský rodák Ondrej Kalamár sa vtipne vyjadril o svojom 

kurriculum vitae, ale  i o svojej práci v literárnom klube, ktorý vedie. Jeho najbližšie literárne 

plány smerujú k vydaniu ďalšej básnickej zbierky. 

V závere stretnutia sa uskutočnila autogramiáda a individuálne rozhovory s účastníkmi 

stretnutia. Riaditeľka knižnice Janka Bírová poďakovala obom hosťom za hodnotné autorské 

stretnutie  a príjemnú priateľskú atmosféru, ktorú vytvorili v našej knižnici. 
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