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Predstavia sa nevidiaci literáti i recitátori 
 
V piatok 23. novembra začína 16. ročník celonárodnej prehliadky nevidiacich a 
slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov Dni Mateja Hrebendu. Prehliadka 
sa bude konať v Levoči, potrvá do nedele 25. novembra. 
 
Podujatie nesie názov po nevidiacom šíriteľovi kníh a autorovi príležitostných veršov, 
žijúcom v 19. storočí. Cieľom je povzbudiť ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí majú 
vzťah k literárnej tvorbe a prednesu, a zároveň ukázať, že ani nevidiacim či 
slabozrakým nechýba kreativita a môžu byť spisovateľmi alebo redaktormi. 
„Duchovné hodnoty v dnešnom komerčnom svete musia neustále bojovať o svoje 
miesto pod slnkom. O to viac nás teší solídny záujem nevidiacich a slabozrakých 
amatérskych tvorcov o stretnutie s múzami umeleckého slova,“ hovorí Josef Zbranek, 
jeden z organizátorov.  
 
„Na podujatí sa predstaví 44 účastníkov z celého Slovenska. Do troch kategórií 
autorskej časti – poézia, próza a aforizmy - epigramy zaslalo svoje práce 11 tvorcov. 
Poéziu prednesie 15 recitátorov, prózu 10 interpretov. Do kategórie hlasového 
divadla sa prihlásili dva detské súbory a jedna ľudová rozprávačka,“ dodáva J. 
Zbranek.  
 
Každý z účastníkov všetkých vekových kategórií má tiež možnosť niečo sa priučiť na 
workshopoch – napríklad i pod vedením obľúbeného a úspešného spisovateľa 
Michala Hvoreckého. Súčasťou sobotňajšieho programu je galavečer, počas ktorého 
vystúpia najúspešnejší recitátori a budú odprezentované víťazné práce. Hudobným 
hosťom je Ondrej Rosík, nevidiaci redaktor a dlhoročný účastník Dní Mateja 
Hrebendu.  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci 
a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 700 členov 
združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so 
zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska vznikla v roku 1990.  
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