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Veselé pavúky - Heviklub, ktorý má 
zmysel           

Gabriela Futová           
 

     Nie, nie sme milovníkmi pavúkov, to sa nám len zapáčila pavúčia šikovnosť utkať pevnú sieť prakticky 
z ničoho. A že sme veselé pavúky - nuž, predtým sme boli urehotané pavúčiky, ale keďže naši klubisti 
medzičasom pokročili do puberty, za pavúčikov sa odrazu začali hanbiť. 
 
      Heviklub Veselé pavúčiky vznikol pri Knižnici P.O.Hviezdoslava pred tromi rokmi na podnet Timotei 
Vráblovej, koordinátorky Heviklubov na celom Slovensku. Cieľom Heviklubov je "pomáhať deťom aktívne 
a zmysluplne využiť voľný čas, nájsť si dobrých kamarátov, pozitívnu životnú orientáciu, získať dobrý 
vzťah k čítaniu a vzdelávaniu sa, kluby pôsobia na komplexný rozvoj osobností detí, pretože umožňujú 
deťom prostredníctvom cieleného programu získavať životné zručnosti. Program stretnutí vychádza zo 
spoločného čítania, z ktorého sa odvíjajú diskusie, hry, tvorivé dielne, výlety, netradičné stretnutia so 
zaujímavými osobnosťami a iné podnetné aktivity. Prostredníctvom činnosti v Hevikluboch pôsobíme u 
detí na rozvoj ich emocionálneho prežívania, na ich pozitívnu hodnotovú orientáciu, vzťah ku kultúre, k 
tvorivému poznávaniu." (citácia http://www.fanfary.sk ). 
 
      Prešovský Heviklub začínal s počtom 12 detí. Neskôr sa tento počet znížil na stabilných 6 osôb, čo je 
vynikajúce, keďže tak máme väčší priestor na rozvoj individuality detí. Zažili sme spolu už všeličo. 
Hlavnou náplňou stretnutí sú rôzne tvorivo-literárne aktivity: zážitkové čítania, ale aj zážitkové písania. Z 
každého stretnutia si robíme záznam do denníka, po troch rokoch činnosti nám vzniklo naozaj veľmi 
zaujímavé čítanie. Čo sme doteraz robili? Všeličo. Vymýšľali sme texty podľa hieroglyfov, tvorili sme 
príbehy podľa obrázkov, opisovali sme zvuky, pocity, vciťovali sme sa do hrdinov rozprávok a prežívali 
príbeh ich pohľadom, ale hlavne sme sa pri všetkom hrali. Deti bavila hra na tmu: so zatvorenými očami 
sme sa vodili po uliciach, opisovali mesto, počasie a predmety podľa zvukov, čítali sme si zaujímavé 
úryvky z knihy Sheily Hockenovej Ema a ja, skrátka snažili sme sa aspoň trochu precítiť a pochopiť život 
nevidiacich. 
 
      Keďže Heviklub je aj o živote, zorganizovali sme si Heviples. Deti si ho vymysleli sami a aj si ho s 
mojou ozaj malou pomocou usporiadali. Pozvali si partnerov, zabezpečili občerstvenie, vyzdobili knižnicu, 
postarali sa o hudbu: na vlastnej koži si vyskúšali zodpovednosť a námahu pri realizácii riadneho 
podujatia. 
 
      Deti do klubu chodia dobrovoľne. Zatiaľ sa im to vypláca. Vďaka klubu zažili celoslovenské stretnutie 
Heviklubov na nultom ročníku Prešovskej detskej univerzity, stali sa spoluorganizátormi vlaňajších 
Knižných hodov v Prešove a naposledy sa im vydarilo niečo celkom výnimočné. Prostredníctvom klubu sa 
zapojili do projektu Divadelného ústavu v Bratislave (New writing) a počas celého školského roka tvorili 
ozajstný dramatický text. Vďaka nemu sa dostali na dvojdňový výlet do Bratislavy a zažili pocity 
úspešných autorov, keď úryvok ich textu scénicky čítali herci Slovenského národného divadla na doskách, 
ktoré znamenajú svet. Deti si na tých doskách dokonca aj chvíľu postáli. 
 
      Stretávať sa v Hevikluboch je super nápad. Nie vždy to je však úplne ideálne. Deti sú svojhlavé 
osobnosti a sú to predovšetkým tiež len ľudia. Často vystrájajú, bláznia sa, niekedy mi aj poriadne lezú na 
nervy, dokonca som si istý čas myslela, že to, čo robím, nemá zmysel. Čas mi však postupne ukazuje, že 
klub zmysel má. Napríklad po Prešovskej detskej univerzite mi viacerí lektori povedali, že v krúžkoch bolo 
očividné, ktoré deti sú Hevi a ktoré nie. Tie moje vraj boli nesmierne šikovné. To sa počúvalo naozaj veľmi 
dobre. V Heviklube mám tiež jednu zvlášť nadanú slečnu. Volá sa Lenka a v máji sa stala "lektorkou" 
študentov tvorivého písania, ktoré učí Ivona Březinová na Literárnej akadémii Josefa Škvoreckého v 



Prahe. Študenti píšu, posielajú to Lenke a ona kritizuje alebo chváli. Nebyť Heviklubu, Lenka by síce 
šikovná bola, ale do Prahy by sa takto pracovne pravdepodobne nedostala. 
 
      V tomto roku sa plánujeme zamerať na žurnalistiku. Deti tvoriť chcú a chcú to robiť dobre. Snáď sa 
nám naše plány podarí aj naplniť. Potom už bude viac než isté, že články o Heviklube budú písať sami 
Heviklubáci. 
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