Johny Peťko
o sebe
„Prešiel som si v živote počas
mojej alkoholickej „kariéry“už
naozaj všetkým. Cez
nekonečné zastavovanie
alkoholických ťahov na
psychiatrii, cez dve kompletné
liečenia vo Veľkom Záluží
a v Pezinku, ako aj
trojnásobným pokusom
o samovraždu. Napriek
všetkému žijem, abstinujem
a postupne získavam v živote
naspäť aspoň časť z toho, čo
mi chlast vzal. Nie je to
samozrejme vôbec jednoduché,
ale dá sa to dokázať!“
Viac na web stránke:
http://demonchlast.sk/

Životopis
 narodil sa v roku 1970 v Žiline v
znamení Vodnára
 je absolventom Divadelnej
a rozhlasovej akadémie VŠMU
v Bratislave, odbor herectvo
 známy je predovšetkým vďaka
kultovej erotickej relácii Koncert na
ležanie, ktorú tri roky moderoval vo
Fun rádiu spolu s Oľgou Záblackou
 neskôr pôsobil ako moderátor v
rádiách Rebeca, Okey, Frontinus,
N a L, či ako hlásateľ správ v Rádiu
Regina Bratislava v Slovenskom
rozhlase
 bol členom ćinohry Divadla SNP
v Martine
 spolupracoval pri tvorbe správ zo
šoubiznisu pre agentúry SITA a TASR
 pracoval pre rôzne dabingové štúdia
 objavil sa v niekoľkých seriáloch v
epizódnych postavách
 osem rokov žil a pracoval v Londýne
vo Veľkej Británii
 momentálne žije na "voľnej nohe"
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Tvorba
Démon chlast I. : nalej, hrozí vytriezvenie...!
/ Johny Peťko. – [Miesto vydania nie je
známe]: Ján Peťko, 2017. - 207 s.
ISBN 978-80-972687-5-6

Kniha je autentickou spoveďou autora, v ktorej popri
rozvíjajúcom sa životnom príbehu, popisuje zrod a
postupný rozmach jeho Démona – závislosti od
alkoholu, ktorého chápadlá postupne zasahujú do
všetkých aspektov jeho bytia. Knižná prvotina je
skutočným životným príbehom alkoholika. Je v nej 22
umeleckých obrazov od 3 mladých slovenských
výtvarníkov.

Tvorba
Démon chlast II. : nalej, hrozí absťák...! /
Johny Peťko. – [Miesto vydania nie je
známe]: Ján Peťko, [2019]. - 349 s.
ISBN 978-80-570-1046-3

„Pil som, aby som na teba zabudol... Ale aká smola!
Keď som sa opil, videl som ťa dvakrát...“

Kniha je voľným pokračovaním. Mapuje autorove
vysokoškolské časy v súvislosti s rozvíjajúcou sa
závislosťou na alkohole. Prenesie vás do rokov
Nežnej revolúcie, zákulisia VŠMU v Bratislave,
počiatkov vysielania Fun rádia či internátneho
študentského života v Mlynskej doline, ako aj za
múry psychiatrie. Autentická spoveď v reálnom čase,
na reálnom mieste, so skutočnými postavami a
pravdivými, nie raz mrazivými, príbehmi o živote s
nálepkou alkoholik. A na tvrdo...

V roku 2017 knižný debut Démon chlast I. (Nalej,
hrozí vytriezvenie...!) sa vyše mesiaca držal v rebríčku
TOP 100 BESTSELLEROV jednej knižnej siete.

Kniha je obohatená o autorove citáty a myšlienky zo
sociálnej siete a o obrazy výtvarníčky Lucie
Rubeljovej.

