
Dano:,,No ono to je všelijako. Ja 
sa skôr musím krotiť, aby som 
veci nerobil len tak „do prieva-

nu“, lebo potom mi to nadarmo 
len niekde doma leží a nič z 

toho. Stane sa, že vydám cédeč-
ko s vecami aj 8 rokov starými. 
Už je to asi tak, že som starý v 

tom zmysle, že ak si sadnem, tak 
hudbu spravím, poviem si o čom 
a ako. Idem teraz robiť aj detské 

cédečko Tak uvidíme..

Ja:Už teraz sa na to veľmi te-
šíme .Samozrejme všetci Vás 

poznáme aj ako herca, skvelého 
komedianta. Ak by ste si mohli 

vybrať, tak v akom filme by ste si 
rád zahrali?

Dano: ,,V dobrom, hlavne v 
dobrom. Myslím si, že čo ma má 
stretnúť, to ma stretne a ja si na 

tie dobré veci počkám.

Ja: ,,Akého máte obľúbeného 
herca?

Dano: ,,Ja?? No tak Jim Ca-
rey alebo iní americkí herci a z 

našich slovenských tak celkovo 
moji kolegovia z divadla.

 
Ja:,,Aký je to pocit byť vlastne 

tvárou slovenského šoubiznisu?
Dano: ,,Ja sa tak vlastne vôbec 

necítim .Bez toho som prežil 34 
rokov a zrazu mi seriál Horná 

Dolná spravil dierku do sveta. Je 
to lepšie, ako keby som mal za 

sebou 10 seriálov, ako sa to deje 
niektorým kolegom a verejnosť 

by o to  nemala až taký veľký 
záujem. Samozrejme práca v 

Hornej Dolnej a celkovo v herec-
tve ma baví a napĺňa. Som veľmi 

rád, že môžem byť toho súčas-
ťou.

Potom sme takto ešte chvíľočku 
pokecali o detstve, či už o iných 

filmoch a veciach. Bol to zau-
jímavý rozhovor, som rada, že 

som Dana stretla naživo a mohli 
sme takto pokecať. Je to milý 
človek. Bol to pre mňa krásny 

prvý ročník Noci literatúry už sa 
teším v máji na ďalší

Dano:,,Ako mladých, ja som tu 
bol predsa medzi rovesníkmi. 

Som veľmi milo prekvapený toľ-
kou účasťou mladých, som rád, 

že vy mladí stále aj naďalej číta-
te, máte radi knihy a zaujímajú 
Vás akcie, ako táto. Je to super.

Ja:,,A ako ste na tom s knihami 
a čítaním Vy? Čítavate doma 

alebo deťom?
Dano: ,,Áno, čítam veľmi rád a 
veľa. Deťom  najmä Osmijan-

ka.To je skvelá kniha, zábavná, 
bláznivá, má to  hlavu aj pätu. Aj 

v rozhlase sa to raz robilo pred 
2o-30 rokmi. A samozrejme aj 

Mimi a Líza, Jožko Pletko, aj 
básne máme veľmi radi. Jedno 
čím sa riadim je, že knihu nečí-
tam viackrát. Je tak neskutočne 
veľa krásnych kníh a my na ich 
prečítanie máme strašne krátky 

život.                

Ja:,,Osmijanka som čítavala aj 
ja a tá kniha bola vážne skvelá.  

Keďže sme boli pred chvíľou 
na Vašom koncerte, ako je to s  

vašou múzou?
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