
Tlač: 
Vaša tlačiareň nemusí tlačiť 
rovnako, ako naša, preto najprv 
urobte niekoľko testovacích 
výtlačkov. Ak dokument nie je 
správne zarovnaný, pohrajte sa 
s nastavením Podľa veľkosti 
papiera. Nájdete ho tak, že 
v dialógovom okne Tlačiť kliknete 
na položku Snímky na celú stranu. 

Všimli ste si, že sme vám pridali aj 
značky na preloženie strany? Sú 
naozaj veľmi jemné, ale ak 
nechcete, aby sa zobrazovali v 
brožúre, kliknite na položky 
Zobraziť, Predloha snímky a pred 
tlačou ich odstráňte. 

Prispôsobenie 
obsahu: 
Zástupné znaky v tejto brožúre sú 
už naformátované. Ak chcete 
pridať alebo odstrániť z textu 
odrážky, na table Domov stačí 
kliknúť na tlačidlo Odrážky. 

Ak potrebujete viac zástupných 
symbolov pre nadpisy, 
podnadpisy alebo základný text, 
urobte kópiu časti, ktorú 
potrebujete, a presuňte ju na 
dané miesto. Inteligentné vodiace 
čiary v PowerPointe vám ju 
pomôžu zarovnať s ostatnými 
časťami. 

Chcete namiesto našich obrázkov 
použiť vlastné? Žiadny problém. 
Kliknite na obrázok, stlačte kláves 
Delete a potom kliknite na ikonu 
a pridajte svoj obrázok. 

Ak chcete nahradiť fotografiu 
svojou vlastnou, ale jej rozmery 
nezodpovedajú dostupnému 
priestoru, môžete ju bez 
problémov orezať. Stačí ju vybrať 
a na karte Formát v časti Nástroje 
obrázka kliknúť v skupine Veľkosť 
na položku Orezať. 

MODRÁ 
JONATÁNKA 

 
hradná dračica 

  

„Oooo a toto je čo?  Keby to bolo 

oveľa, ale naozaj oveľa menšie, 

povedala by som, že je to obyčajné 

vajíčko. Ale toto je buď neobyčajné 

vajíčko alebo máme na hrade tú 

najväčšiu sliepku na svete! 

~ Kráľovná ~ 
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Ďakujem 
 V rozprávke  

uvidíte 
 

  

Modrá Jonatánka : Cyntia Hudecová 

Kráľovná: Katka Krnáčová 

Buditeľ: Dušan Dymo 

Okolohradník: Milan Hronček 

Slúžka 1: Janka Hrončeková 

Slúžka 2: Emka Bahledová 

Ruženka: Peťa Olšiaková 

 

Technická zložka: 

Svetlo: Michal Kóšik 

Zvuk: Anton Trebuľa - Kečkár 

  

Scéna: Mária Ruszóová, Danka Trebuľová 

 

Kostýmy :  drak - Lesana Renčková,  

slúžky, okolohradník, buditeľ – Mária 

Ruszóová, kráľovná - Salón Alla, blúzky pre 

slúžky – Andrea Šuleková 
 
 

 

• Členom Hriňovského divadla, ktorí 

prijali túto rozprávku ako ďalšiu výzvu 

a hrajú pre deti s láskou.  

 

• Václavovi Šuplatovi, ktorý umožnil jeho 

rozprávku spracovať a viacerými 

radami usmernil moje nápady. 

 

• Zuzke Renčkovej za rady a nápady, 

ktoré dotvorili konečný výsledok 

rozprávky. 

 

• Márii Ruszóovej za nenahraditeľnú 

pomoc pri realizácii mojich predstáv 

scény a kostýmov. 

 

• Veronike Lesane Renčkovej za to, že 

kostým dráčika naplnil všetky 

predstavy. Ďakujem jej však aj za 

praktické rady pri realizácii scény, čím 

nám uľahčila veľa práce.  

 

• Salónu Alla za vysnívaný kostým 

kráľovnej  a Andrejke Šulekovej za 

blúzky.  

 

• Henke Dvorskej za maľbu dráčika. 

 

• Miškovi Kóšikovi za nenahraditeľnú 

technickú  pomoc. 

 

• Divákom, že ostávajú verní a majú radi 

naše rozprávky! 

  

O ROZPRÁVOČKE 
~ 

 

Je to veselý príbeh modrého dráčika, 

ktorý prišiel na svet za podivuhodných 

okolností, v podivnom kráľovstve. Snaží 

sa spoznávať sám seba, všetkých 

a všetko okolo seba. Jeho odlišnosť od 

druhých, ktorí žijú na zámku mu nedá 

pokoj a snaží sa nájsť odpovede na 

mnohé otázky. Kráľovná a väčšina 

služobníctva sa pokúša dráčikovi nájsť 

jeho miesto na zámku, ale ako 

v každom príbehu, aj tu sa nájdu ľudia, 

ktorí dráčika pre jeho inakosť medzi 

sebou nechcú. Dráčik chce s pomocou s 

svojich blízkymi všetkým dokázať svoju 

dobrotu a priateľstvo. Ako to všetko 

dopadne? Uvidíte! 


