
„Rozprávkový  EXPRES“ 

 pre deti a rodiny v našom meste  

a na cestách po našom  kraji........ 
 

Úvod: 

Ako všetkým, tak aj nám, Združeniu FEMAN, pandémia covid-19 spôsobila nemálo 

starostí, ale napriek tomu sa nám podarilo v minulom roku zrealizovať  projekty v oblasti, 

ktorá tvorí jeden z pilierov našej činnosti a je zameraná na pomoc osobám s fyzickým či 

mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj 

CDR /Centrá pre deti a rodiny, organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym 

zameraním. Dlhodobo podporujeme a spolupracujme s partnermi ako je napr. Spojená škola 

internátna pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči, MAJÁK n.o., jediné špecializované 

zariadenie pre chluchoslepých dospelých na Slovensku so sídlom v Zdobe pri Košiciach, 

Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre / Sobrance,  ArtEst – zariadenie, ktoré sa venuje 

znevýhodnenej mládeži s Dawnovým syndrónom............jednoducho pomáhame 

nemocniciam, domovom dôchodcom, podávame pomocnú ruku tam na miesta, kde „štát, kraj, 

alebo mesto“ na to akosi zabúdajú.......      Aj takými aktivitami už 20.rokov prispievame 

meniť životy ľudí k lepšiemu. 

 

Voľným pokračovaním projektu ktorý sme realizovali s finančným príspevkom MK 

SR v minulom, pod názvom „ROZPRÁVKOVÍ DETEKTÍVI, POVIEDKY 

A ROZPRÁVKOVÝ DOM“ festival rozprávok a tvorivých dielní pre deti s Dawnovým 

syndrónom a inak znevýhodnené osoby v rámci ktorého sme vydali knižnú publikáciu pre 

tvorivé dielne, spisovateľa Jána Pochaniča „MAČACIE REFERENDUM“, z ktorej sme 

v rámci projektu deťom so zdravotným a iným postihnutím čítali rozprávky a realizovali 

tvorivé dielne. Žiaľ, obmedzenia nám neumožnili zrealizovať „krst“ tejto knižnej publikácie, 

ktorá má niekoľko zaujímavosti a radi  by sme ju predstavili v tomto „Rozprávkovom 

EXPRESE“ deťom vo vybraných mestách Košického a Prešovského samosprávneho kraja,  

za účasti autora knihy, niektorých známych hudobníkov / muzikantov, ktorí rozprávky osobne 

„ilustrovali“ a dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri realizácií projektu. 

 

Základné informácie k projektu „Rozprávkového  EXPRESU“ , knihe „Mačacie 

referendum“ a k samotnému programu: 

 

 Združenie FEMAN organizuje v roku 2021 v Košiciach projekt pre deti a mládež, pod 

názvom „Rozprávkový EXPRES“, v rámci ktorého bola vydaná knižná publikácia  

spisovateľa Jána Pochaniča „Mačacie referendum“, ktorú farebne ilustrovali známe 

osobnosti hudobného diania na Slovensku a ktorá v čase 2.vlny pandémie covid-19 

v minulom roku bola určená predovšetkým na pomoc osobám s fyzickým či 

mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a ich 

rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním.  

 

 Projektom chceme deťom v Košiciach priblížiť svet „rozprávok“ ako aj prezentovať a  

zrealizovať „krst“ tejto knižnej publikácie v „Rozprávkovom EXPRESE“ vo 

všetkých jeho 22.mestských častiach, za účasti autora knihy, niektorých známych 

hudobníkov / muzikantov, ktorí rozprávky osobne „ilustrovali“ a dobrovoľníkov, ktorí 

budú nápomocní pri realizácií projektu. 

 



 Plnofarebná knižná publikácia „MAČACIE REFERENDUM“ má  - 12 rozprávok 

a 18 ilustrácií, ktoré robili známe osoby z hudobného života ako je napr. Zuzana 

Smatanová, ktorej ilustrácia tvorí úvodnú stránku knižnej publikácie, Sisa Sklovská, 

Marian Čekovský, Kuly, Tomáš BuranoWski, Katka Koščová, Nocadeň, Polemic, 

Martin Husovský, Veronika Husovská, Sima Martausová, Peter „Amstrong“ Ondria, 

Hex, Robo Grigorov, Polemic, Detský spevácky zbor SRo............... 

 

 Obrazy / ilustrácie, ktoré kreslili slovenskí  hudobníci chceme vystaviť a následne na 

konci projektu aj vydražiť. Z výťažku chceme pomôcť zakúpiť rehabilitačné 

 zdravotné pomôcky a pomôcť organizáciám, ktoré na tomto projekte s nami 

spolupracujú a svojich zástupcov „vyšlú“ na cestu v „rozprávkovom exprese“ po 

Východnom Slovensku a na Zakarpatskú Ukrajinu, do mesta Užhorod, kde práve 

spisovateľ a autor knižnej publikácie Ján Pochanič  vyučuje na ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským v Užhorode, ktorá je jedinou svojho druhu na – Ukrajine. 

 

 Zároveň týmto projektom chceme poukázať na dôležitosť komunikácie rodičov 

s deťmi aj prostredníctvom rozprávok a upozorniť aktuálne problémy detí a osôb so 

zdravotným znevýhodnením, ako aj  upriamiť pozornosť „verejnosti“ na nárast 

intolerancie v spoločnosti, xenofóbie a diskriminácie voči osobám so zdravotným 

postihnutím. 

 

 Cestovať s „rozprávkami po kraji“ budeme v Košiciach v „EKOLOGICKOM“ 

autobuse, ktorým  chceme upozorniť na zmenu svetovej klímy a detí, mládež 

a záujemcov v projekte  informovať o význame ochrany životného prostredia a po 

kraji v ilustráciami olepenom „Rozprávkovom Mikrobuse“... 

 

 Projektom chceme podporiť vybrané Centrá pre deti a rodiny a útulky pre zvieratká, 

ktoré na projekte majú záujem participovať 

 

 Cestovať s „rozprávkami po kraji“ chceme aj vyčarovať „trocha“ úsmevu na 

tvárach detí a ich rodičov po ich spoločnom ťažkom období, ktoré my všetci teraz 

spoločne prežívame a zároveň prezentovať nové knižné rozprávkové publikácie, 

poviedky, doplnené o hudobný doprovod, rozhovory, ...................... 

 

 Ukrajinské mesto „Užhorod“ – aj do tohto mesta zavíta „Rozprávkový 

EXPRES/mikrobus“, k deťom , ktoré navštevujú jedinú ZŠ s vyučovacím jazykom 

slovenským na Ukrajine a kde je učiteľom slovenského jazyka práve spisovateľ a  

autor knižnej publikácie  „Mačacie referendum“, pán – Ján Pochanič. 

 

Benefícia z projektu: 

 

Z každej predanej knižnej publikácie „MAČACIE REFERENDUM“  združenie FEMAN, 

ako hlavný organizátor projektu venuje - 01,00  EURO  v prospech konkrétneho zariadenia v 

danom regióne / detské zariadenie, alebo  pre vybrané útulky pre zvieratká ........ 

 

  Cena knižnej publikácie je - 14,70 EUR/ks  

 

Dátum realizácie projektu:   od 01.06.2021  – do 31.12.2021 

 

 



Predbežný program putovania „Rozprávkového EXPRESU“: 

 Prezentácia knihy „ MAČACIE REFERENDUM“ za osobnej účasti spisovateľa 

a vybraných (hudobných) autorov ilustrácií v knihe, čítanie rozprávok a beseda s 

autorom 

 Hudobný program pre deti, mládež a rodičov, tvorený autormi ilustrácií v knihe  

 Prezentácia nových titulov knižných rozprávok pre deti 

 Maľovanie detí „zvieratiek na tvár“ v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí 

a psov, prezentácia útulku pre zvieratká..... 

 Prezentácia „EKOLOGICKÉHO a ilustráciami zvieratiek olepeného rozprávkového 

EXPRESU“ s informačnými materiálmi o klimatických zmenách a význame ochrany 

životného prostredia 

 Prezentácia „Bylinkovej školy Matka Zeme“ – bylinky /čaje / životný štýl 

 Predaj knihy „Mačacie referendum“  

 „AUTOGRAMIÁDA“ spojená s podpisovaním knihy a knižných ilustrácií...........  

 ........... 

 

Osádka „autobusu“: 

  spisovateľ, hudobníci, organizátor akcie, partneri, zástupcovia partnerských 

organizácií...........(podľa zdravotného stavu v danom čase....) 

 

Organizátor:                         Združenie FEMAN 

    Zvonárska 23, 040 01 Košice 

Kontakt:   feman@feman.sk (platí aj pre objednávky knihy) 

    +421 / 905 539 926 

    www.feman.sk 

    www.rozpravkovyexpres.sk 
 

Generálny partner:              Dopravný podnik mesta Košice a.s., 
 

Partner(i):                     Knižnica pre mládež mesta Košice,  

Bylinková škola Matka Zeme, Košice 

Zoologická záhrada Košice 

Sieť predajní značky „super ZOO“ 

TypoPress s.r.o.,  

Printee 
 

Hlavný mediálny partner: Rádio „EXPRES“ 
 

Mediálny partner:  kosice.gratis  
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