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NÁMORNÍK KAPKO DIERKA 
je veselá a poučná rozprávka...

 Námorníckym pozdravom „Holahó!“ zdraví všetkých na svojej ceste do 
sveta okolo sveta námorník Kapko Dierka. Svoj rodný ostrov VOMOD 
ŚÁN opustil, aby ho preslávil svojimi hrdinskými činmi a zaslúžil si tak 
srdce kráľovskej dcéry Elizabeth, teda svojmu srdcu blízkej princeznej 
Betky. So svojou vernou starou loďou MATKOU LOPATKOU prebrázdil 
všetky moria a zažil naozaj všeličo... 

Rozprávku vymyslel a napísal spisovateľ Ján NAVRÁTIL  (1935)
  
V tvorbe pre deti a mládež je autorom širokého druhového, žánrového 
i vekového rozpätia. Napísal humorné veršíky (Ďuro Truľo a fi gliari, 
Riekanky), vtipné a nápadité rozprávky (Uzlík a Nitka, Kvetúzik a Ino-
vatka), hravé poviedky (Belasý maják) i vážnejší román (Lampáš malého 
plavčíka) pre najmenšie i staršie deti, ako aj aktuálne prózy (Plachetnica 
Nonsens, Klub Lucia) i ľúbostné verše  (Diskotéka L. Diskorytmy lásky) 
pre teenagerov. Je aj tvorcom umelecko-poznávacej knihy encyklopedick-
ého charakteru (Pramienok). Sústavne pracuje aj v oblasti rozhlasovej, 
televíznej a fi lmovej tvorby. Pre rozhlas napísal mnohé rozhlasové hry (O 
červenom klobúčiku, Námorník Kapko Dierka), pre televíziu pripravil celý 
rad animovaných rozprávkových seriálov (Pltník Paľko a vodník Venček) i 
niekoľko televíznych hier. Je autorom fi lmových (Lampáš malého plavčíka) 
i divadelných scenárov (Kapitán Budzogáň).

...v roku 2004 vyšla v knižnej podobe vo vydavateľstve SPN – Mladé letá, 
s.r.o.

...obrázky do nej namaľoval ilustrátor Tomáš Čepek

...rovnako v roku 2004, hneď na jeho začiatku, mal premiéru aj cyklus 
rozhlasových rozprávok

Na príprave rozhlasových námorníckych dobrodružstiev sa podieľali:
Rozhlasová úprava: Ján Navrátil
Dramaturgička: Beata Panáková
Hudba: Viliam Rozboril
Hudobná dramaturgička: Lýgia Vojtková
Technická realizácia: Peter Pištek
Réžia: Róbert Horňák

Interpret:
Viliam Rozboril
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Naučte sa námornícku pesničku!

„Pred parníkom,
za parníkom

šumia vlny námorníkom
aj nám,

lebo
tak to chodí

všetci sme na jednej lodi.“

Piešťany: MsK, 2006 - Ev.č. 4/2006


