
Dźakne słowa składnostnje spožčenja Spěchowanskeho myta k Mytu Ćišinskeho 2019  

přednjesene wot Katki Pöpelec a Mateja Cyža 

M:          Katka a ja mamoj nětko česć so podźakować za nam spožčene spěchowanske 
Myto Ćišinskeho, tuž: dźakuju! 

K:            Ně, ně, Matejo, to rěka dźakuju so. 

M:          Ah ně, dyrbimoj wězo dual wužiwać, dźakujemoj so. 

K/M:     Dźakujemoj so. 

K:            Haj, ja by rjekła prawu gramatisku formu nětko mamy, ale prašenje zwostanje: 
komu so scyła dźakujemy? 

M:          Sprěnja wězo Załožbje za serbski lud a kuratorijej Myta Ćišinskeho za spožčenje 
tutoho myta. To je “highlight” w žiwjenjoběhu RADIJA SATKULA a je wězo wosebity dar k 
20. jubilejej.   

K:            Ale zo móžachmy tutón wjeršk docpěć, bě wězo wjele lět wuwića a zrawjenja 
redakcije trěbne, po tutym puću su nas młodostnych mnozy přewodźeli, kotrymž chcemy so 
tu eksplicitnje dźakować. Woni su tomu dopomhali, zo je so SATKULA tak derje w serbskim 
młodźinskim žiwjenju přiwzała. 

M:          Započeć chcemy wězo cyle prědku, takrjec w hodźinje 0, pola prěnjeje generacije 
Satkularjow, kotřiž su tehdy iniciatiwu přewzali a započeli wusyłać. Zastupujo wšěch chcemy 
tu nětko Danka Handrika a Romana Nuka mjenować. Dźakuju za waju njesprócne 
zasadźowanje – wone je so wudaniło. 

K:            Dale dźe wězo ze sćelakom, dźakuju knježe Virolijo, zo směmy was tu dźensa 
witać a, zo sće nam přez cyłe tute 20 lět dowěru darił. Hdyž njeby tehdy „ok“ wot cyle horjeka 
přišło, njebychmy dźensa tute myto přijimali. 

M:          Wot najwyšeje šefoweje etaže MDR wróćo do Budyskeje wotnožki rozhłosa, hdźež 
je SATKULA wot prěnjeho dnja doma. A doma je w tym zwisku dobra metafra – SATKULA je 
kaž swójba. 

K:            Papa čini z nami dźěćimi cool wěcy, na swoje dźěći kedźbuje, ale hdys a hdys tež 
raz poswari. Handrij Špitank je w tutym padźe kaž nan SATKULA a nas wjedźe, kaž je to 
před lětami tež Tomaš Faska činił. Kóžda z našich idejow so chutnje bjerje a dalokož móžno, 
so přesadźić spyta.  

M:          Naša SATKULA-mama je Andreja Chěžcyna, kotraž z nami pilnje prawopis a 
gramatiku zwučuje a nas wosebje ze swojej kreatiwnej žiłku stajnje podpěruje. Ma přeco 
wotewrjene wucho. Tež wona bě tehdy Satkularka prěnjeje hodźiny a je nam ze swojej 
nazhonitosću wulki přikład. 



K:            W swójbnej strukturje njesmědźa wězo přiwuzni pobrachować, kotrymž dyrbimy so 
wězo tež dźakować. Naše wuje a ćety maja wšelake nadawki a funkcije, bjez kotrychž 
njebychmy móhli wusyłać. Tak na přikład technikarjo, kotřiž přewodźeja nas přez moderacije 
a nam w prawym wokomiku mikrofon wotwjertnu. Woni jědu samo z nami dźewjeć 
póndźelow w lěću na našu beachvolleybulowu turu a so při tym ani njehórša. 

M:          Ale hdyž mama raz njemóže, potom dyrbi “ehmt” zbytk rozhłosec swójby wupomhać 
a naše teksty korigować – njemysliće sej prošu, zo mamy my Satkularjo wšu gramatiku a 
cyły prawopis hižo zwotprědka w swojej hłójčce. Ja sam sym mjeztym nimale pjeć lět pódla a 
přeco hišće často zabudu, zo njeběše zašła póndźela ta poslednja. Wam wutrobny dźak za 
wutrajnosć a sylne čuwy. 

K:            Ale što by była SATKULA bjez Satkularjow? – naši bratřa a sotry tak rjec. A z tym 
měnimoj wšitkich, kotřiž su hdy sobu w studiju za kompjuterom sedźeli, z nahrawanskimi 
aparatami po Łužicy honili abo za mikrofonom stali. Přez tutu sylnu zhromadnosć a 
teamwork je móhła SATKULA dlěje hač 20 lět wobstać.  

M:          SATKULA bjez Satkularjow wězo njeńdźe, ale SATKULA bjez připosłucharjow – 
wězo tež nic a njeby tež “fecwało”. Rjenje, zo sće tak aktiwni a nas podpěrujeće, wšojedne, 
hač na beachturje, na instagramje a facebooku abo tež wosobinsce, hdyž nam něšto do 
mikrofona prajiće – abo, a to je wosebje wažne – tež z kritiku dale pomhaće.  

K:            Haj, cyle na spočatku smój prajiłoj, zo je tute myto wjeršk žiwjenjoběha SATKULE. 
Na tym pak njechamy so nětko wězo wotpočować. Njech je tute wuznamjenjenje nam pohon, 
narok na nas samych nětko hišće powyšić. 

M:          Naš přichodny cil je mjenujcy te wulke: Myto Ćišinskeho!  

K/M:     Dźakuju. 

K:        Dźakuju so. 

K+M:    Dźakujemoj so. 


