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Od OKAMihU, Keď sA 
V slOVeNsKÝch KNíhKUPecTVách 

OBjAVil PRVÝ diel PRíBehU 
O hARRyM POTTeROVi, UBehlO 

20 ROKOV. Vedeli sTe, že V OBci 
VyhNe VZNiKAjú KúZelNé 

PAličKy, KTORé sú celKOM 
ROVNAKé AKO Tie ZO ŠiKMej 

UličKy Z NeZABUdNUTeľNéhO 
PRíBehU O MAlOM 
čAROdejNíKOVi?

PrúTiKy 
zo sveta 

Harryho Pottera

Text: Veronika Nichta Mráziková
Foto: xxxx
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V jednej z izieb sa svieti o niečo 
dlhšie. Manželia Brian a Anna, 
ktorým niektorí hovoria aj 

Ollivanderovci, vyrábajú v obci Vyhne 
pri Banskej Štiavnici čarovné prútiky. 
Aj ich, podobne ako milióny ďalších na 
celom svete, zasiahol príbeh o mladom 
čarodejníckom učňovi. Magický svet Ha-
rryho Pottera si získal deti aj dospelých, 
vyrastala na ňom jedna celá generá-
cia. Vďaka fiktívnej postavičke z pera 
Joanne rowlingovej boli deti doslova 
pripútané ku knihám a už len túžobne 
čakali, či si aj po ne príde rokfortský 
expres, odvezie ich do čarodejníckej 
školy a triediaci klobúk ich zaradí do 
chrabromilu, bifľomoru, bystrohlavu či 
slizolinu. Schválne, kde ste sa našli vy?

Prvá kniha o Harrym Potterovi vyšla 
v roku 1997, v kníhkupectvách na Slo-
vensku sa objavila až koncom roku 2000 
a spôsobila doslova ošiaľ. Nielen knihy, 
ale aj predmety súvisiace s čarodejníkmi 
išli na dračku. Každé dieťa, ktoré hltalo 
stranu za stranou, túžilo mať doma 

niečo, čo by mu pripomínalo obľúbené-
ho knižného hrdinu alebo niektorého 
z jeho kamarátov. Podobne ako Brian. 
„Knihu Harry Potter a Kameň mudr-
cov som čítal v decembri 1998. Dostal 
som ju na Vianoce a okamžite som sa 
zamiloval do sveta ča-
rodejníkov. Keďže mi 
v jedenástich ro-
koch neprišiel 
list z rokfor-
tu, nemo-
hol som 
navštíviť 
Ollivandera 
a kúpiť si 
prútik, bežal 
som do otcovej 
dielne a vyrobil som 
si prvý drevený prútik,“ 
hovorí o svojom prvom a osudovom 
„stretnutí“ so svetom Harryho Pottera 
Brian Brown. A hoci väčšina po čase na 
Harryho zabudla, Brian s výrobou prú-
tikov pokračoval, najskôr pre kamarátov 

a rodinu a od roku 2017 ich ponúka 
širokej verejnosti. 

Vyrobené na mieru
Brian pochádza z Kanady, narodil 

sa v malom meste Owen Sound 
v Ontariu, no keď mal 

osem rokov, presťaho-
vali sa do Holand-

ska. Tam spoznal 
svoju budúcu 
manželku Annu 
zo Slovenska a aby 
boli bližšie k jej 

rodine (pochádza 
z Banskej Bystrice), 

presťahovali sa len 
minulý rok do Vyhní. Tu si 

vytvorili peknú stolársku dielňu. 
Prútiky z ich firmy sú nádherné, 

precízne vyrobené a podobne ako 
v knižnom príbehu „ušité“ pre konkrét-
neho zákazníka. „Pre fanúšikov kníh, 
ktorí chcú iba niečo svoje, vytvoríme 

jedinečný prútik, na ktorý vygravíru-
jeme ich iniciály,“ pokračuje Brian. 
„Keď si zákazník objedná u nás prútik 
na mieru, musí vyplniť formulár, ktorý 
nám poskytuje informácie potrebné na 
výrobu. Na základe toho vytvorím prvý 
výkres, ktorý musí schváliť. Primárne 
vyrábame prútiky na mieru, každý 
si môže vybrať zo stoviek farebných 
materiálov,“ približuje Brian. Možno si 
spomínate, že knižný výrobca prútikov 
z muklami neviditeľnej Šikmej uličky si 
pamätal každého jedného zákazníka, 
ktorému svoje produkty predal. Ako je 
na tom Brian? 

„Pamätám si každý prútik, ktorý som 
vyrobil, aj toho, komu som ho predal. 
Dal som do nich toľko času, úsilia 
a nehovoriac o krvi, pote a mágii, že by 
som zabudol len veľmi ťažko,“ smeje sa 
šikovný majster. 

Chránia prírodu
O chod spoločnosti sa stará manželka 
Anna, prútiky zatiaľ vyrába len Brian, čo 
sa možno zmení, keď pôjde ich syn do 
školy. No zatiaľ trávi dlhé hodiny zatvo-
rený v dielni, vyrobiť jeden prútik trvá 
dlhé mesiace. Proces výroby je náročný, 

Pamätám si každý 
prútik, ktorý som 

vyrobil. 

Vyhne
Briana prezývajú aj Ollivander, čo je postava z príbehu o Harrym Potterovi. Garrick Ollivander vyrábal  
a predával kúzelné prútiky. 

Brian zbiera aj rôzne predmety, ktoré sú spojené s knižným príbehom 
o malom čarodejníkovi. 

Harryho Pottera 
stvárnil vo firme he-
rec Daniel Radcliffe.
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používa drevo, ktoré už má svoje najlep-
šie časy za sebou, ktoré niekto vyhodil, 
a vdychuje mu nový život. „Som na to 
hrdý, lebo na svete je dosť problémov 
aj bez toho, aby som k nim prispieval 
odlesňovaním kvôli mojim prútikom.“

Na rukoväte používa akrylovú živicu 
a polyester. „To bol môj neskorší objav, 
ktorý úplne zmenil našu 
tvorbu a štýl, sa-
mozrejme, k lepši-
emu, lebo dnes 
sme známi 
svojimi extra-
vagantnými 
prútikmi.“ 
Hrivu jedno-
rožca či perá 
z chvosta vtáka 
fénixa, pochopiteľ-
ne, nehľadajte. 

Brian príbehom žije, jeho 
najobľúbenejšou postavou je vlkolak 
remus lupin. „Učil nás byť láskavými 
a neposudzovať knihu podľa obalu,“ 
vysvetľuje Brian. S manželkou sa 
venujú aj výrobe tašiek, no prútiky 
ich plne zamestnávajú, na viac im čas 

20 rokov s Harrym
V októbri 2020 ubehli presne 
dve desaťročia odvtedy, ako 
sa príbeh o vtedy 11-ročnom 
školákovi dostal do našich 
kníhkupectiev. Knihy o Har-
rym Potterovi dostali pri tejto 
príležitosti nové obálky, ktoré 
ilustroval Slovák Adrián Ma-
cho: „Už od začiatku práce na 
obálkach som mal predstavu 
o tom, ktorým smerom by sa 
mala práca uberať. Chcel som 
celý koncept postaviť na hre 
svetla a farebných náladách. 
Inšpiroval som sa súmrakmi 
a západmi slnka, to je čas, keď 
sa stretáva deň s nocou, teda 
čas medzi bdením a snením. 
Myslím, že každého z nás sa 
trochu dotkne, keď vidí na 
oblohe hru farieb, a toto som 
sa snažil preniesť aj na obálky 
kníh.“ Pri ilustrovaní Rokfort-
ského hradu sa inšpiroval 
Bojnickým zámkom. „Prišlo mi 
zábavné prepájať svet fantá-
zie s reálnymi miestami, ktoré 
všetci dobre poznajú. Snažil 
som sa zabudnúť na filmové 
predlohy a priniesť na všetko 
iný, vlastný pohľad. Najviac to 
asi vidieť pri návrhu Hagrido-
vej chalupy, je to vlastne taký 
môj domček snov. Keďže mal 
Hagrid rád nevkusné a honos-
né veci, napadlo mi, že by sa 
mu možno páčila strieška na 
komíne v tvare čarodejníckeho 
klobúka alebo vtáčie búdky 
ukryté v slame na streche,“ 
uviedol slovenský ilustrátor 
a grafik Adrián Macho, ktoré-
ho možno poznáte aj vďaka 
značke Mellow či jeho knihe 
pre deti o veľrybe Gerde. 
 

Extravagantné prútiky si 
doma vystavujú fanúši-
kovia Harryho Pottera 
z celého sveta, dopĺňajú 
knižnú kolekciu britskej 
spisovateľky a scenáristky Joanne 
Rowlingovej. Najviac zákazníkov 
má Brian zo Spojených štátov 
amerických. 

Do sveta  
čarodejníkov som 

sa zamiloval. 

nezostane, okrem toho sa starajú o ma-
lého syna. Občas by sa im možno hodil 
Hermionin časozvrat, ktorým by získali 
pár hodín či dní navyše. No ktovie, 
lebo ako to bolo aj v slávnom príbehu 
o čarodejníkovi, nikto nemôže dopredu 
tušiť, ako sa dej zamotá. Brian momen-
tálne pripravuje aj knihu Prútiky, mýty 

a legendy. 
Spolu s manželkou 
Annou sa im podarilo 

navštíviť výstavu 
v Holandsku, 
ktorá obsahovala 
veľkú časť zbier-
ky Warner Bros, 
filmového štúdia 

Harryho Pottera. 
A kto z manželov 

je väčší fanúšik? „My-
slím, že ja,“ vraví Brian, 

ktorý s celým nápadom prišiel. 
Zaujímavé je, že väčšina ich klientely 

pochádza zo Spojených štátov ame-
rických, až po nich nasleduje Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska, kde príbeh o mladom učňovi 
vznikol. ❦

Pri výrobe pracuje s recyklovaným drevom, rukoväť je z akrylovej živice 
a polyesteru. 




