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Ahoj, ja som Kýchosmrk. Hapčí, smrky-smrk. Tak, tak, kých a smrk. 
Kýchosmrk... Takto sa vám už onedlho predstaví hlavná postava 
bábkového predstavenia pre deti, ktoré vzniklo pod taktovkou po-
važskobystrického Divadelného štúdia KBB v partnerstve s Mestom 
Považská Bystrica. V nedeľu 18. septembra, sa v kine Mier uskutoční 
očakávané predstavenie pre verejnosť v kine Mier. 

Kamarát z dažďa učí o sile zdravia, lásky a priateľstva 

Divadelné štúdio KBB, alebo Kde 
Bolo, tam Bolo, vzniklo z iniciatívy 
profesionálnych divadelných umel-
cov, ktorí žijú v Považskej Bystrici a 
v okolí. Stretli sa na pôde Základnej 
umeleckej školy Imra Weinera 
Kráľa, kde učili literárno-dramatický 
odbor. Od tých čias prešlo niekoľko 
rokov a súbor získal pevné miesto 
na divadelných doskách, ktoré 
znamenajú svet. Za ten čas má na 
konte niekoľko jedinečných pred-
stavení a aktivít. Najbližšie čaká 
členov mestského divadla program, 
ktorý je určený najmä deťom a ich 
rodičom. 

KÝCHOSMRK, KAMARÁT
Z DAŽĎA 

Príbeh z pera Kristíny Gyepešovej 
učí diváka, aké dôležité je zdravie, 
láska a priateľstvo v živote celej ro-
diny. – Predstavenie vznikalo zvlášt-
ne, pretože v tom čase sme netušili, 
že nás čaká obdobie poznačené 
koronavírusom. Obe ako mamy 
vieme, že deti majú každú chvíľu 
soplíky a kašeľ. Zvyčajne to nesú 
ťažšie, preto sme začali rozmýšľať 

o edukačnom predstavení, kde by 
sa nemuseli báť, čo sa počas choro-
by s nimi deje. A tiež aby vedeli, ako 
sa dá vyliečiť a aby vedeli zbúrať 
strach z „bielych plášťov“, - priblížila 
na úvod zakladateľka Divadelného 
štúdia KBB Oľga Banincová. 
Pútavý príbeh okamžite vtiahne 
malého diváka do deja. Kýchosmrk 
je kamarátsky vírus, ktorý postup-
ne nakazí súrodencov a riešenie je 
v rukách otecka - detského lekára. 
– Je tu znázornený aj vzťah brata 
a sestry, ktorá musí mať všetko 
v poriadku a dodržiava všetky lie-
čebné postupy, hygiena je u nej na 
prvom mieste. Naopak, brata ako 
nádejného vedca láka spoznáva-
nie všetkých vírusov a baktérií. Deti 
tu nájdu vlastne všetko, čo bežne 
zažívajú v rodinách - vzťahy so sú-
rodencami, niekedy aj konfliktné, 
maminku, ktorá chce s láskou vy-
svetliť liečbu a otecka-lekára, ktorý 
zachraňuje celú situáciu. Vysvetľuje 
aj racionálnu výživu počas choroby, 
imunitu a tiež to, že ak je niekto cho-
rý, môže nakaziť iných, - vysvetlila 

autorka K. Gyepešová. 
KNIHA PRE MALÝCH ČITATEĽOV

Zámerom tvorcov hry nebolo pri-
niesť len edukačný rozmer príbehu, 
ale vniesť do príbehu aj interakciu. 
– Keď však prišiel covid, nebolo to 
možné. Premiéru sme našťastie 
stihli v rámci kultúrneho leta pred ro-
kom. Potom sme predstavenie hrali 
len v rámci ZUŠ-ky a v marci pre 
deti z materských škôl. Ja ako báb-
karka som navrhovala aj vyrábala 
bábky. Bolo to úžasné, deti si ich 
mohli chytiť a poskúšať, ako sa s ni-
mi pracuje, - doplnila O. Banincová 
s tým, že pri písaní scenára vznik-
la myšlienka aj na vydanie knihy. 
– Ilustrovala som na veľké plátna, 
knižka išla veľmi ľahko a dialógy sú 
skoro zachované. Dej je postavený 
tak, že dobro víťazí nad zlom, ka-
marátstvo Kýchosmrka s Ferkom 
ostáva, pretože vírus sa vždy môže 

vrátiť. Poučné je, keď chlapec zis-
tí, že by mal brať ohľad aj na iných 
ľudí, nielen na seba a svoju silnú 
imunitu. Zároveň si internetovo 
zdatnejšie deti odnesú dôležitú in-
formáciu, že nie všetko, čo nájdu 
na webe, je pravdivé a spoľahlivé, 
- skonštatovala K. Gyepešová. 

PREDSTAVENIE PRE VEREJNOSŤ 
UŽ ONEDLHO

Diváci si môžu predstavenie vy-
chutnať už v nedeľu 18. septem-
bra. Vstupenky je možné zakúpiť 
v TIK-u. Bližšie informácie o ta-
lentovaných považskobystrických 
umelcoch, ktorí tvoria dušu mest-
ského Divadelného štúdia KBB, 
ktoré sa v najbližších dňoch preme-
núva na Mestské divadlo Považská 
Bystrica, nájdete na ich facebooko-
vej stránke.

D. Šípková


