
 

Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Prvá dáma slovenskej populárnej hudby Marcela Laiferová v knižnici. 

 

Čadca (29.6.2017) – Príjemný pondelkový podvečer 26. júna 2017 prežili návštevníci 

Kysuckej knižnice v Čadci, ktorí sa chceli osobne stretnúť a porozprávať so speváčkou, 

ale aj autorkou populárnych a motivačných kníh pani Marcelou Laiferovou.  Ako prvej 

slovenskej speváčke jej vyšla LP „Marcela“ v roku 1969 a v nasledujúcom roku sa stala 

víťazkou Zlatej Bratislavskej Lýry piesňou Slová. Okrem koncertovania sa 

v posledných rokoch venuje i písaniu. Do Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá pracuje 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, prišla predstaviť svoju 

najnovšiu knižku „Ako si spríjemniť a okoreniť život“. 

Napriek dlhoročnej úspešnej speváckej kariére prekvapila Marcela Laiferová svojou 

skromnosťou a príjemným vystupovaním. Jej najnovší knižný titul z vydavateľstva Ikar je 

určený všetkým, ktorí sa chcú zdravo stravovať a prináša množstvo overených receptov na 

prípravu polievok, nátierok, šalátov, hlavných jedál, ale i chutných múčnikov. Kniha začína 

kapitolou o koreninách, ktoré sú radené v abecednom zozname. Ako predznamenáva jej 

názov, čitateľ sa môže bližšie oboznámiť so všetkými prísadami do jedál, ktoré im dodajú 

špecifickú chuť. Autorka všetky recepty sama vyskúšala, pretože ako uviedla: „Veľmi rada 

a často varím. Varím a pečiem s radosťou, chuťou a láskou, aby som potešila svoju rodinu 

i svojich priateľov. Láska prechádza cez žalúdok. Všetko čo robíme, treba robiť s láskou, 

veď poznáte aj to príslovie, že keď má niekto zlú náladu a zlý pohľad a pozrie na mlieko, aj 

to mlieko skysne.“ Autorské stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére a priestory 

knižnice ožili hudbou a známymi piesňami populárnej speváčky. Pracovníčky knižnice 

pripravili i malú výstavu z hudobnej a knižnej tvorby speváčky, nakoľko Kysucká knižnica 

v Čadci má vo svojom špeciálnom audiovizuálnom fonde i hudobné DVD nosiče, LP platne 

a single. Všetkých prítomných potešila i svojim spevom a Verdiho Nabucco v novej hudobnej 

úprave zaznelo v knižnici „Piesňou slobody“ v podaní Marcely Laiferovej. Okrem prezentácie 

knihy sa rozprúdila živá diskusia a speváčka na všetky otázky odpovedala s úsmevom a 

očarila publikum svojím priateľským prístupom a ústretovosťou. Po besede nasledovala 

autogramiáda a individuálne rozhovory s účastníkmi stretnutia. Pani Marcela Laiferová bola 

nadšená priestormi knižnice, príjemnou atmosférou literárneho podvečera i čitateľmi 

a návštevníkmi podujatia, ktorí prejavili veľký záujem o jej úspešnú umeleckú, spevácku i 



literárnu tvorbu. Veríme, že jej návšteva nebola posledná a nájde si čas, aby sme ju na 

Kysuciach opäť srdečne uvítali. Veď ako sa sama vyjadrila, má ku Kysuciam veľmi blízky 

vzťah a nielen preto, že jej mama pochádza z Olešnej. V pamätnej knihe Kysuckej knižnice 

v Čadci je zaznamenané jej vyjadrenie, ktoré si zaslúži citovať: „Pri mojich Kysučanoch je 

vždy dobre. Ďakujem za pozvanie. Marcela Laiferová.“ 
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