Zabudnuté na polici 8
Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu sme nútení presunúť svoje aktivity znovu do
„online“ priestoru. Pokračujeme tak v aktivitách, ktoré sme začali v jarnom období roku 2020.
Uverejňujeme 8. časť výberu z publikácie HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ, ktoré ako metodický
materiál zozbieral a vydal v troch dieloch folklorista, pán Kliment Ondrejka v rokoch 1972 1974.
V 8. časti Vám ponúkame Hry s piesňou a tancom – s pribúdaním a ubúdaním (účastníkov
hier...). Podotýkame, že pôvodný text nie je jazykovo upravený a je presným prepisom pôvodného
materiálu. Veríme, že Vás budeme inšpirovať a materiál budete vedieť tvorivo využiť aj vo svojej
práci s deťmi v rámci rôznych krúžkov a v hudobno-pohybových aktivít.

1. IDÚ PÁNI Z PRAHY (POLOMKA 1960)
Hru sa naučili len t. r. prostredníctvom jedného dievčaťa z B. Bystrice. Dievčatá stoja v rade.
Proti nim kráča jedno štyri neveliké kroky dopredu a tri dozadu - spievajúc oznam:
Idú páni s Prahy, dia, dia, dom!
Dievča stojí na východzom mieste. Dopredu a dozadu postupuje celý rad s otázkou:
Čo chcú páni s Prahy, dia, dia, dom.

Pojme za ruku jednu kamarátku z radu a opakovanie hry už začínajú dve. Spievajúca strana sa
pohybuje, mlčiaca stojí. Opakovaním rad mizne, sólistke partneriek úmerne pribúda. Keď z radu
ostane len jedna, začína hru ako sólistka ona. Odpovede: čím sa má vybrané dievča stať, čo má
jest' atď. sa môžu podľa dohody pri každom opakovaní meniť.
a) Poh. Maša 1961: Idú páni z Prahy.
Bohemizmy sa vyskytujú i tu v dvojverší:
Chceme heskú holku, dia, dia, da
Ktorá to má byti, dia, dia, da.
Stať sa môže cárovnou, farárkou, kňažnou, prasiatkom, holubom; bývať bude tiež
zodpovedajúco: na zámku, na fare, v kaštieli, v chlieve, v holubníku Za tým hneď
končí: My si ju nedáme - to se podívame! Verše O jedení, pití, spávaní, chodeni
chybujú.

2. JA MÁM RÁD TU KUČERAVÚ KAČU (P. MAŠA 1961)
Deti stoja v kolese. Sólista chodí v prostriedku kolesa s pokrčenými rukami upažme vytočenými.
Pri chôdzi sa v drieku prehybuje z boka na bok (! !) podľa piesne:

Ku komu z kolesa sa na konci piesne obráti, ten si stane vopred neho a na opakovanie piesne už
pokračujú V speve a chôdzi obidvaja. Hrajú sa, dokial' sú nie - stavaním na čelo zástupu - všetci v

zástupe.
Hra sa využíva v prostredí letných táborov a je známa v celej ČSSR.

3. KTO NÁM POMÔŽE (P. MAŠA 1961)
Jedno dievča stojí so skríženými – vo voľnom pripažení vpredu – rukami a spieva:
Kto mi pomôže - pozri zápis z Pohorelej V A 11.
Menovaná kamarátka si stane vedľa nej po jej ľavom boku skríži si ruky a chytí ju ľavou rukou za
pravú. Teraz spievajú obe: Kto nám pomôže... Ked' sú všetky dievčatá v rade spievajú nie, „ploty
zapletat'“ ale „ploty Odpletat'“. Vyzvané postupne rad opúšťajú. Pri spievaní sa účastníčky podľa
rytmu len kývajú (! !) na mieste.
a) V A 11.
b) Beňuš 1958: Kto nám pomôže.
c) Braväcovo 1960: Kto nám pomôže, O plote.
d) Selce 1954, Kolárovice 1960, Čáčov 1958, Trnovec 1959, Lipt. Sliače 1962.

4. PODAJTE TO (ŠUMIAC 1960)
Naučili sa V Bystrej pri Brezne od Čechov. V tábore boli deti slovenské, české, maďarské a
nemecké.
Štyria alebo viacerí si podávajú proti smeru pohybu h. r. škatuľky od zápaliek (v počte hráčov)
pri speve:

Na prvú dobu vždy berie každý účastník škatuľku a na druhú ju kladie pred pravého suseda. Na
poslednú dobu všetko zastane a na opakovanie sa smer podávania zmení (ľavému susedovi). Kto
vypadne z rytmu, pomýli sa nejako, ide z hry von. Posledný je víťazom. Keď je hráčov menej,
možno sa obmedziť i na dávanie zálohov za každú chybu.

5. O POĽOVNÍKOVI (POLOMKA 1960)
Popis viď V B 15.
V obmene z Polomky chodí poľovník proti smeru postupu dievčat v strede kolesa. Pri lúčení
(hojdanie rukami) dievčatá v kolese stoja tvárou obrátené do stredu a tlieskajú. A sólisti si podľa
textového a hudobného členenia vymieňajú ruky, takže za pravé i za ľavé ruky sa držia po dva

razy. Pri opakovaní vybratá chodí za ,,poľovníkom“. Postupne ich zástup rastie vo vnútorné ešte nespojené koleso. Posledná z pôvodného kolesa je novej sérii opakovaní poľovníkom.

6. O REŤAZ, O REŤAZ (ŠUMIAC 1960)
Dve dievčatá sa krútia a spievajú:

Anička sa pripojí, koleso postupne narastá. Keď nieto koho priberať postupne od Aničky počnúc,
posielajú dievčatá z kolesa von. Koniec piesne sa podľa toho zmení:
Veľa nas, veľa nas
choď Anička preč od nas!

a) Závadka 1961 - MŠ: O reťaz.
Začínajú dve deti stojace pri sebe pravými bokmi. Držia sa za pravé ruky a postupujú po kružnici
dopredu - v smere pohybu r. h. Postupne sa pridávajú ďalší striedavo na jeden a druhý bok.
Nakoniec sa otáča celý rad okolo stredných.

b) P. Maša 1961: O reťaz. - Nie je moc zabehaná.
c) Benuš 1960: O reťaz.
d) PS - VIII (1941), str. 120: Ó, reťaz, Ó, reťaz.
(V. Jesenská: Slovenské detské hry, ich rozmanitosť a význam.)
e) Kolárovice 1960, Čáčov 1958, Hubová 1961. Kyjov 1960, Bobrovník 1959, Trnovec 1959, Lipt.
Sliače 1962.

7. SAMARITÁNKA (POLOMKA 1960)
Dievčence chodia do kolesa „Samaritánka“ ide protismerne okolo nich. Spievajú:

Na posledné slová vytiahne Samaritánka niektorú z kolesa a vedie ju za ruku za sebou.
Opakovaním polkruhovitý zástup narastá. Poslednú už nepriberajú, ale ju kolektívne vyhodia do
vzduchu.
a) Č. Skala 1961: Samaritáni.
Deti sa V kolese držia. Ak si vyberie chlapca spev sa obmeňuje ,,pekného družbu si vedie". Ktorá
ostala z kolesa nakoniec, je v nasledujúcich opakovaniach ,,Samaritánkou“.
b) Švermovo 1958: Samaritánka už ide. Hru priniesli vraj len cez prázdniny r. 1958 z Fiľakova.
c) Beňuš 1958: O samaritánov.
d) Brezovica 1960, Rojkov 1961.

8. SIAL PETER (POHORELÁ 1961)
Známa kolesová hra v ktorej k začínajúcej dvojici deti pribúdajú vždy ďalšie a ďalšie – vyzvané
piesňou.
Ked sú všetky deti v kolese, z krútiaceho kolesa odchádzajú postupne, tak ako sú neustále
vyzývané: prepeličku máme i prepela máme - veľa nás, veľa nás, chod' ty Hanka preč od nás!

9. O STOLIČKY (POHORELÁ 1961)
Hráči – najčastejšie zmiešaní, pokladú stoličky – o jednu menej ako je ich – dokolesa. Začnú
spievať nejakú pieseň do kroku a v zástupe pochodujú Okolo kruhu stoličiek. Napr.:

Vedúci nečakane zvolá z boku: Sadnúť! Každý účastník (-čka) skočí k niektorej stoličke. Zvyšný
ide von. Potom si vstanú, odložia ďalšiu stoličku a znova so spevom kráčajú. Kto ostane na konci
je víťazom. Ak sa hra opakuje stáva sa on vedúcim hry.

10. ZLATÁ BRÁNA (ZÁVADKA 1955)
„Stĺpy“ brány si dajú mená ako „zlatý zvonec - zlatá ruža - zlatý prsteň - zlatý zvon“ ap. Držia sa
za ruky vzpažené dopredu von. Ostatné sa držia za ruky a idú za sebou dokolesa popod bránu.
Do kroku si spievajú:
Zlatá brána otvorená
zlatým vencom obložená.
Kto do ňej vňíďe
či je to ta lebo ten
pacňeme ho košťetem.
Na poslednú slabiku spúšťa „brána“ ruky a chytenej (chyteného) sa opýtajú: „Gu komu iďeš? Či gu
zlatej ruží, čí gu zlatému dzvoncu?“ Opytovaná si vyberie, nevediac ešte čí vyvolená je anjelom,
alebo čertom. Neustále podchádzajúci zástup detí sa osobnou voľbou rozdelí na dve skupiny.
Vtedy im vyjavia či sú čertami, alebo anjelmi. Čerti začnú anjelov štípať.

a) Podľa Zálešákovho opisu, je v Heľpe bránou zajatá vyradená z hry“. Podľa osobného zápisu z
r. 1955 sa obe skupiny preťahujú. Príslušníci silnejšíeho tábora sú anjelmi. Tí bijú čertov šatkami
a vreckovkami a kričia: ,,čorti, čorti!“ Hru naučila 12.-14. ročné dievčatá učiteľka z Bacúcha;
doprovodný text je doslova totožný so zápisom C. Zálešáka.
b) Polomka 1960: Zlatá brána.
c) Poh. Maša 1961: Na zlatú bránu.
Brány sa tu nazývajú zlaté slnko - zlatý mesiac, zlatá hruška - zlatý komín, zlatý prsteň - zlaté
náušnice atď. Po každom chytení si stĺpy dávajú potajomky nové mená. Na konci sa hračky
preťahujú. Text je nasledovný:
Zlatá brána otvorená
zlatým stĺpom podoprená. Kto do nej vojde
peniažtek nájde
či je ona, či je on
nepustím ho z brány von!
d) Valkovňa 1961: Zlatá brána.
e) Pohorelá 1961: Zlatá brána. Ako v Poh. Maši; názvy stĺpov: „zlatá hodinka - zlatá zaušnica,
zlatá princezná - zlatý zámok, zlatá papuča - zlatá lavica.. _“
f) Švermovo 1958: Zlatá brána. Vo Švermove učili za I. republiky učitelia z Čiech. Od nich sa asi
tradujú slová Kto do nej vojďe hlava mu zejďe a to lebo, lebo ten - praštíme ho košťatem“.
g) Bacúch 1960: Zlatá brána.
h) Beňuš 1960: O zlatú bránu, naša brána.
i) Braväcovo 1960: Zlatá brána.
j) Braväcovo 1958: O bránu.
k) Dobš. l'ad. jaskyňa: O zlatú bránu.
l) Priateľ dietok (príloha Ľudových novín“), II č. 2, str. 7-8: Hra na „Zlatú bránu“.
m) Včelka, I (1879), str. 111: Hra na bránu.
n) Ružomberok - Biely Potok 1957. Hradná 1960, Kolárovice 1960, Dlhé Pole, 1960, Hrochot,'
1960, Sirk 1955, Sekule 1955, Čáčov 1958, Turčok 1955, Kameňany, 1955, Hubová 1961, Lipt.
Teplá 1956, Ružomberok - Vlkolínec 1961, Kyjov 1960, Šarišské Dravce 1960, Bobrovník 1959,
Trnovec 1959, Rojkov 1961, Lipt. Sliače 1962.

