
STOPY DÁVNEJ
 MINULOSTI

Daniela Dvořáková

PAVEL DVOŘÁK Nenapísaná kniha
O láske, práci a histórii 

Anjeli z Oltára Narodenia Pána v Levoči. 
Dielo Majstra Pavla z Levoče.

q

Obrazová príloha k elektronickej knihe a audioknihe



Pätnásť rokov fotografovania pre Vydavateľstvo Rak. Kubo spravil peknú 
koláž z fotografií historických predmetov, ktoré ho najviac zaujali.

kapitola: V znamení Raka



Pätnásť rokov fotografovania pre Vydavateľstvo Rak. Kubo spravil peknú 
koláž z fotografií historických predmetov, ktoré ho najviac zaujali.

kapitola: V znamení Raka



Kremnica
kapitola: Kremnickí rytieri



Kremnica
kapitola: Kremnickí rytieri



Budmerický Nový rybník. Málokto vie, že hoci sa volá Nový, je dosť 
starý. Sústavu budmerických rybníkov vybudovali v 16. storočí Fug-

gerovci (nie je vylúčené, že jestvovali aj skôr) a volali sa šajnavské 
rybníky. Pôvodne boli tri: Nový, Horný a Dolný. Dolný šajnavský

rybník zakrátko zanikol, zvyšné dva prežili dodnes.
kapitola: Čas hojnosti



 Hrad Dobrá Niva.
kapitola: Nebáť sa lásky



 Kluž.
kapitola: Božena Němcová a upír s čudným menom



Budmerický dom.
kapitola: Čas hojnosti



Budmerický dom.
kapitola: Čas hojnosti



Miska z dielne hrnčiara, ktorý bol jedným z predchádzajúcich oby-
vateľov domu. Svoju keramiku označoval charakteristickým znakom. 

Pavel ho považoval za slniečko, ale pripomína skôr kvetinu. Jakub 
využil značku nášho pekára a dal nám urobiť

pečiatky s nápisom Budmerice.
kapitola: Čas hojnosti



Socha Jána Nepomuckého pred domom.
 kapitola: Čas hojnosti



Modranská keramika a hracie karty
krajina: V krajine vína a mĺkvych šúrov



Kaplnka sv. Rozálie, Rozálka,
medzi Štefanovou a Častou je jedným z mnohých nádherných miest 

v okolí Budmeríc. 
kapitola: Posledný list namiesto úvodu



Tento obrovský päťlitrový džbán roky slúžil partii kartárov, teda 
Pavlovi a jeho priateľom,

aby nemuseli odbiehať od rozohraného mariášu do pivnice.
kapitola: Nový život



Obrazová príloha k elektronickej knihe a audioknihe
www.vydavatelstvorak.sk



Sošku sovičky som dostala od Pavla k päťdesiatym narodeninám.
kapitola: Nebáť sa lásky



Prsteň z českého granátu, dar od Pavla. Povýšili sme ho na zásnubný.
kapitola: Šperky vernej Ulriky



Budmerický dom.
kapitola: Čas hojnosti



Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure.
kapitola: O láske a smrti II.



Rímsky sarkofág slúžiaci ako oltárna menza.
kapitola: Tajomstvo želiezovského sarkofágu



Azda najslávnejší výjav z nástenných malieb v Kostole sv. Jakuba 
zobrazuje zápas o dušu zomierajúceho.

kapitola: Tajomstvo želiezovského sarkofágu



Prírodná rezervácia Šúr.
kapitola: V krajine vína a mĺkvych šúrov



Izby starého domu roky slúžili ako sklad kníh.
kapitola: V znamení Raka



Horná Lehota.
kapitola: Božena Němcová a upír s čudným menom



 Haličský zámok
kapitola: Nový život



Pevnosť Komárno.
kapitola: Dunaj a pevnosť na ostrove



Pevnosť Komárno.
kapitola: Dunaj a pevnosť na ostrove



Decembrový budmerický les z vtáčej perspektívy.
kapitola: O láske a smrti II.



Hrad Červený Kameň
kapitola: O láske a smrti I.



Pavel Dvořák a Daniela Dvořáková



www.vydavatelstvorak.sk
www.publixing.com


