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  Súkromné etnografické múzeum „Za krakovskú bránu“ bolo slávnostne otvorené dňa 
15.10.2005 v štýlovom gazdovskom dome na Dolnej ulici č. 84 v Krakovanoch. 
V túto tretiu októbrovú sobotu sa slávnostného otvorenia múzea zúčastnili mnohé vý-
znamné osobnosti spoločenského i kultúrneho života.

 Z  tých najvýz- 
n a m m n e j š í c h 
spomenieme  vdp. 
Mgr. Ľudovíta 
Malého, dekana 
a správcu našej 
farnosti, vdp. Jána 
Sucháňa, kňaza, 
exsprávcu našej 
farnosti, publicistu, 
spisovateľa, autora 
- moderátora 
p r a v i d e l n e j 
rozhlasovej relácie 
Rádia Twist - 
“Zamyslenie“ Jána 
Sucháňa, ľudovú 
hudbu “Vavrinecká 
trojka” z Lančára, 
Emíliu Zimkovú, 
o b ľ ú b e n ú   
s l o v e n s k ú 
s p i s o v a t e ľ k u , 
h e r e č k u 
a scenáristku, 
PaeDr. Vladimíra 
Mihálika, starostu 
našej obce.
  Krátko po otvo-
rení múzea sa oň 
začína zaujímať 
regionálna tlač 
i Slovenský rozhlas, 
štúdio Bratislava,
ktorý v priestoroch 
múzea pripravu-
je podklady do 
svojho vysielania. 
Múzeum sa tak 
stáva obľúbeným 
miestom návštev-
níkov z našej obce, 
regiónu, republiky 
i zo zahraničia.  
  Krátko po otvorení 
múzea sa oň začína 
zaujímať regionálna 
tlač i Slovenský roz-
hlas, ktorý v pries-
toroch múzea pri-
pravuje podklady 
do svojho vysiela-
nia. Múzeum sa tak 
stáva obľúbeným 
miestom návštev-
níkov z našej obce, 
regiónu, republiky 
i zo zahraničia. 
  Expozícia   etno-
grafického   múzea    

Vianočné koláčiky les-
ných trpaslíkov

Suroviny: 2 dl mlieka, 30 
dg kryštálového cukru, 4 dg 
masla, 30 dg sekaných ore-
chov, 30 dg celých hrozienok, 
10 dkg hladkej múky. Poleva: 
1⁄2 masla, 1 čokoláda, 1 lyžica 
kakaa. Postup: Všetko v hrn-
ci za stáleho miešania nechať 
dobre prehriať, nesmie sa va-
riť, až vznikne kašovitá hmota. 
Na dobre vymastený a múkou 
posypaný plech lyžičkou robiť 
kôpky – asi 30 na plech. Piecť 
na slabom ohni – 100 OC. Roz-
pustenú polevu nechať trocha 
vychladnúť, aby sa hladká dala 
natrieť nožom na dolnú stranu 
koláčikov. 
            Kde nič, tu nič
Suroviny: 1 bielok, 25 Dg cuk-
ru, vanilkový cukor, kakao.
  Na doske zamiesime husté ces-
to z cukru, kakaa, vanilkového 
cukru a bielka. Ak je bielok 
veľký, pridáme podľa potreby 
cukor. Na doske posypanej 
cukrom cesto rozvaľkáme asi 
na 1⁄2 cm, vykrajujeme malé 
hviezdičky, poukladáme na 
pomastený a múkou vysypaný 
plech a v mierne teplej rúre 
upečieme. Pri pečení hodne 
vyskočia. Odrezky znovu pre-
miesime a pridáme podľa po-
treby bielok. Cesto sa  nesmie 
rozsýpať.  Sladké kde nič, tu nič 
poteší svojou chuťou i tvarom 
každého, kto má rád sladké.                                                                                             
                                          -mgo-

Recepty

l Pravú krakoviansku vyšívanú pásku prestrihli katolícky kňaz Ján Sucháň a 
herečka Emília Zimková, a tým otvorili činnosť múzea.   Foto:  V. Dusíková

“Za krakovskú bránu”  je pokladom 
a zároveň i obrazom histórie, tradičnej 
ľudovej kultúry a života našich predkov 
nielen v Krakovanoch, ale predstavuje 
aj bohatstvo blízkeho i vzdialenejšieho 
regiónu našej obce. Prezentuje tradičnú 
ľudovú kultúru tohto regiónu od druhej 
polovice devätnásteho storočia takmer 
až po súčasnosť.
   Exponátna zbierka múzea je rozdelená 
tematicky a obrazovo na niekoľko častí, 
ktoré spolu súvisia a tvoria postupnosť 
nadväzujúcich obrazov práce a života 
našich predkov podľa striedania sa 
ročných období a s nimi sa striedajú-
cich prác na poli, rôznymi spôsobmi 
získavania obživy.  
   Expozícia  tak  predstavuje využívanie 
prírodných materiálov, ich prirodzených 
vlastností a tvarov na vznik predmetov 
dennej potreby a je zameraná na ľudo-
vý odev, ktorý je na Slovensku jednou 
z   najvýznamnejších zložiek ľudovej 
kultúry. Odev nemal za úlohu iba 
ochraňovať nositeľa pred vonkajšími 
vplyvmi, ale mal aj významnú znakovú 
funkciu: určoval bydlisko nositeľa, jeho 
stav, profesiu, sociálne postavenie v de-
dinskej pospolitosti, ako aj príležitosť, 
na ktorú sa obliekal. 
  Bolo sychravé  je-
senné nedeľné po-
poludnie.   Skrátka 
čas ako stvorený na

Etnografické múzeum - Za krakovskú bránu

http://www.krakovany.sk

oddych, relax a prípadne i na “sladké”       
ničnerobenie. Hlavou mi vírilo množstvo 
nápaditých myšlienok. Viac než ktorá-
koľvek z myšlienok, že môžem stráviť ne-
deľné popoludnie inak, ako „zabíjaním“ 
času, u mňa zvíťazila myšlienka návštevy 
súkromného etnografického múzea “Za 
krakovskú bránu”. Vchádzam „Za kra-
kovskú bránu“ a som privítaný riaditeľkou 
a odbornou sprievodkyňou národopisného 
múzea Danielou Piscovou.
                                               Martin Gono

Otváracie hodiny Súkromného etnogra-
fického múzea “Za krakovskú bránu”:

Streda 15:30 – 19:00 hod.
Sobota 13:30 – 17:00 hod. – otvorené 

len každú nepárnu sobotu
Nedeľa 13:30 – 17:00 hod.

Vstupné: 
30,- Sk - dospelí

15,- Sk – deti do 15 rokov a dôchodcovia

Tel. kontakt v prípade väčších skupín: 
033/7798 456; 0903/933 243 

E-mail: zakrakovskubranu@centrum.sk

Kultúra

Úspešná 
športovkyňa

  Futbal nie je len záležitosťou 
mužov, ale aj žien. Odchovan-
kyňa krakovianskej Telový-
chovnej jednoty (TJ) Druž-
stevník Krakovany, Martinka 
Štefanková je od októbra roku 
2005 hráčkou prvej slovenskej 
ligy žien. Jej súčasným futba-
lovým klubom je TJ Skloplast 
Trnava. Počas svojho, relatívne 
krátkeho pôsobenia pod novou 
egidou už stihla v tomto roku 
odohrať dva ligové zápasy pro-
ti Čadci, v ktorom sa zapísala 
jedným gólom, ktorým vyrov-
nala daný stav zápasu na 2:2. 
Po Františkovi Klinovskom, 
ktorý obliekal prvoligový dres 
Trnavy, máme teda ďalšiu 
úspešnú prvoligovú hráčku.
K ďalším futbalovým gólom 
prajeme z redakcie HLAS-u 
Krakovian veľa športových 
úspechov.                       -mgo-


