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1.	 Predajca	musí	nosiť	preukaz	
so	 svojím	 registračným	číslom	
a	fotografiou	pri	predaji	na	vidi-
teľnom	mieste.

2.	 Predajca	nesmie	časopis	predá-
vať	inde	ako	na	mieste,	ktoré	má	
pridelené	a	uvedené	na	svojom	
preukaze.

3.	 Predajca	nesmie	byť	pri	predaji	
časopisu	pod	vplyvom	alkoholu	
či	iných	omamných	látok.

4.	 Predajca	nesmie	v	styku	s	verej-
nosťou	a	s	ostatnými	predajca-
mi	používať	vulgárne	výrazy,	
nadávky	a	rasistické,	sexistické	
a	 iné	spoločensky	neprípustné	
výrazy.

5.	 Predajca	nesmie	pri	predaji	časo-
pisu	obťažovať	okoloidúcich,	zdr-
žiavať	ich	proti	ich	vôli.

6.	 Predajca,	ak	má	na	sebe	preukaz	
predajcu,	nesmie	žobrať,	alebo	
iným	nepovoleným	spôsobom	
získavať	od	ľudí	peniaze.

7.	 Predajca	nesmie	slovne,	či	fyzicky	
napádať	 iného	 predajcu,	 aby	
opustil	svoje	predajné	miesto.

8.	 Predajca	nesmie	predávať	časo-
pis	v	súkromnom	priestore	(ak	na	
to	nemá	povolenie	vlastníka).

9.	 Predajca	nesmie	páchať	krimi-
nálnu	činnosť	alebo	takejto	čin-

	 nosti	 pomáhať,	 zvlášť,	 ak	 je	
označený	preukazom	predajcu,	
alebo	ak	má	so	sebou	časopisy.

10. Predajca	nesmie	predávať	časo-
pisy	neregistrovaným	alebo	vylú-
čeným	predajcom.

11.	Predajca	nesmie	nesprávne	vy-
dávať	z	finančnej	čiastky	prijatej	
od	kupujúceho.

12.	Predajca	nesmie	od	kupujúceho
	 požadovať	sumu	inú,	ako	je	ofi-

ciálna	cena	časopisu.
13.	Predajca	 nesmie	 predávať	

časopis,	ani	sa	zdržiavať	na	pre-
dajnom	mieste,	s	dieťaťom	do	16	
rokov.

Kódex
predajcu

Z OBSAHU

TéMA10 16RepoRtáž

NADPOZEMSKá ATMOSféRASýTy hlADNéMU NEvERí

Európska	únia	je	najväčším	oficiálnym	prispie-
vateľom	na	rozvojovú	pomoc	pre	najchudobnej-
šie	krajiny	sveta.	Jednoducho	povedané,	každý	
občan	spoločenstva	prispeje	ročne	približne	100	
eurami,	najmä	prostredníctvom	svojej	vlády,	na	
boj	proti	chudobe.

Cesta	nahor	trvá	asi	hodinu,	presviedča	nás	
objemná	Američanka.	S	partiou	ďalších	pútnikov	
priletela	iba	preto,	aby	navštívila	Medžugorje	
v	Bosne	a	Hercegovine.	Nám	cesta	na	miesto	
prvého	zjavenia	trvala	približne	pätnásť	minút.	
Je	naozaj	čarovná.

KURIOZITA22 24PRíBEh

KlESáMESPáSONOSNá DIERA

„Sakra,	dnes	je	ale	blbý	deň,	čo	už,“	so	smiechom	
cez	slzy	nás	privíta	Ruženka	a	zhlboka	sa	nadých-
ne.	 „Musíme	 fungovať,	 len	 neviem,	 dokedy	
vydržím.“	Dochádzajú	jej	totiž	aj	posledné	zásoby	
energie,	elánu	a	humoru.

V	 Budapešti	 nedávno	 otvorili	 ako	múzeum	
bývalú	tajnú	vojenskú	podzemnú	nemocnicu.	
Láka	 mnohých	 návštevníkov	 mesta.	 Szikla	
Kórház	–	špitál	v	sklade,	s	kopou	figurín	vytvára-
júcich	atmosféru,	akoby	tu	boj	o	životy	neutíchol.

PúTNIK26 30Na kus Reči

Na záchRaNu ľudstvapuNč vo viedNi

Často	mi	vŕta	v	hlave,	ako	je	možné,	že	vianočný	
punč	vo	Viedni	chutí	lepšie	ako	tie	zo	stánkov	
u	nás.	Veď	recept	by	mal	mať	jednotný	základ	
a	odlišnosti	by	nemali	byť	až	také	citeľné.	A	
predsa	sú.

Keď	jej	začali	chodiť	listy	s	lekárskymi	správami	
a	nevyplatenými	šekmi,	mala	výčitky,	ako	jej	je	
dobre.	Občas	vytiahne	jeden	zo	škatule	a	pošle	
peniaze.	Adela	Banášová	verí	v	šancu	začať	
znova.	„Možno	práve	vďaka	mne	si	kúpia	za	to	
niečo	normálne,“	tvrdí.	Možno.

šPIón

keď jej bolo NajhoRšie, podRžal ju psík

KLOBúK dOLU!
Naša bývalá bratislavská predajkyňa Silvia (26) našla za tri mesiace cestu 
späť z ulice. Hovorí, že na tej ceste stretla veľa dobrých ľudí, ktorí jej nezišt-
ne pomohli. A že všetko zlé je na niečo dobré. Teraz si vie vážiť každý cent.

Sympatická	blondínka	a	jej	šesťročný	psík	
Max	už	majú	strechu	nad	hlavou.	Silvia	
dostala	prácu	s	ubytovaním.	V	rodinnom	
penzióne,	kde	majú	pochopenie	pre	psov	
–	okrem	Maxa	ich	tam	býva	ďalších	osem.	
„Majitelia	ma	od	začiatku	berú	ako	člena	
rodiny.	Sú	to	skvelí	ľudia,“	hovorí	Silvia.	Tak-
mer	sa	rozplače.	Teraz	sú	to	slzy	šťastia.	 
V	júli,	keď	sa	prišla	zaregistrovať	v	našom	
združení	ako	predajkyňa	Nota	bene,	plaka-
la,	 lebo	nevedela,	čo	s	ňou	bude.	„Neboj	
sa.	Bude	lepšie,“	povedali	jej	vtedy.	Vtedy	
tomu	neverila.

Vymknutá
Silvia	bývala	v	bratislavskom	Ružinove	s	ma-
mou,	no	nevychádzali	si	spolu	dobre	(otec	
jej	zomrel,	keď	mala	deväť).	Mladá	žena	
mala	svojho	psíka	a	prácu	v	bufete.	„Mama	
možno	len	chcela,	aby	som	sa	konečne	
postavila	 na	 vlastné	 nohy,“	 konštatuje.	
Lebo	raz	ráno,	keď	šla	na	prechádzku	so	
psom,	ju	mama	vymkla	z	bytu.	„Na	chodbe	
ma	čakali	vo	vreciach	moje	veci.	Niekoľko	
nocí	som	tam,	na	chodbe,	prespala.	Vedela	
som	o	Nota	bene,	zaregistrovala	som	sa	
a	začala	som	predávať	časopis.	V	bufete	

som	už	nemohla	pracovať.	Nedovolili	mi	
tam	mať	so	sebou	psa.“	Dva	dni	bola	pred	
detskou	nemocnicou	na	Kramároch.	Tam	
jej	to	príliš	nesedelo,	tak	ju	naši	sociálni	
pracovníci	 preradili	 pred	miestny	 úrad	 
v	Rači.	„Tam	som	stretla	perfektných	ľudí.	
Klobúk	dolu,“	hovorí	Silvia.	„Ľudia	z	úradu	
ma	púšťali	dovnútra,	na	kávu	do	automatu	
a	na	WC.	Aj	so	psíkom.	Dokonca	pre	mňa	
urobili	 zbierku,	 vyzbierali	medzi	 sebou	
tridsať	eur.	Aj	poslanci	zastupiteľstva	ma	
vždy	pozdravili	a	pýtali	sa	na	Maxa.“	

najhoršie obdobie
Na	kamarátov	sa	Silvia	obrátiť	nechcela.	
Hanbila	sa	priznať,	že	je	na	ulici.	„Hanbila	
som	sa,	no	nie	pred	ľuďmi,	ale	pred	sebou.“	
Mamu	tiež	nekontaktovala.	Naši	sociálni	
pracovníci	jej	poradili	nocľaháreň	Depaul.	
Ako	prvá	tam	mohla	mať	aj	psíka,	vonku	vo	
voliére.	„Musela	som	ich	presvedčiť,	Max	je	
na	mňa	zvyknutý,	nemohla	som	ho	opustiť.	
Depaul	bol	najhoršie	obdobie	v	mojom	
živote.	Na	 izbe	sme	boli	dobrý	kolektív,	
stretla	som	aj	ľudí,	ktorým	sa	dá	veriť.	Ale	
hygiena	tam	nebola	ktovieaká,	hoci	–	kto	
chcel,	mohol	sa	o	seba	starať.	Ja	som	svojho	

psa	kúpala	každý	týždeň.	Max	je	bytový	pes.	
Z	ulice	bol	hrozne	unavený.	Celý	čas	som	
mu	sľubovala,	že	sa	odtiaľ	dostaneme	a	že	
bude	mať	zas	strechu	nad	hlavou.“	

Všetko a nič
Jeden	deň	má	človek	všetko,	na	druhý	deň	
nič.	Silvia	je	z	toho	stále	v	miernom	šoku.	
Napriek	tomu	sa	nikdy	nechcela	vzdať	a	
zmieriť	so	svojou	situáciou.	„Dala	som	si	
do	Nota	bene	inzerát,	že	hľadám	lacnejšie	
ubytovanie.	Na	moje	predajné	miesto	za	
mnou	prišla	jedna	pani	a	ponúkla	mi	prácu	
s	bývaním.	Teraz	varím	v	jednom	rodinnom	
penzióne	a	keď	treba,	pomôžem	aj	na	re-
cepcii.	Berú	ma	ako	člena	rodiny.	Som	im	
za	to	veľmi	vďačná.	Chcem	sa	poďakovať	
aj	zamestnancom	miestneho	úradu	v	Rači	
a	aj	všetkým,	ktorí	si	odo	mňa	kúpili	Nota	
bene.“	Kamarátov	z	„predchádzajúceho“	
života	už	začína	kontaktovať.	Hovorí	 im,	
že	mala	nejaké	problémy,	ale	pravdu	zatiaľ	
nevedia.	A	mama?	„Nezaujímala	sa	o	mňa,	
keď	mi	bolo	najhoršie.	 Ja	teraz	nemám	
záujem	o	to,	aby	o	mojom	‚novom‘	živote	
vedela	všetko.“

text	a	foto:	dagmar	canisová

Silvia sa nikdy nezmierila s tým, že je na ulici.
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KOntAKty KOntAKty

SMS PRE PREDAJCOv

Nenechávajte	si	pre	seba,	ak	vám	niektorý	
z	predajcov	zdvihne	náladu,	alebo	naopak,	
adrenalín.	Pošlite	nám	SMS	na	číslo

	 Hľadám	dobrých	 ľudí,	 ktorí	 by	darovali	

mamičke	s	dvomi	deťmi	poschodovú	posteľ	a	

práčku.	Za	pomoc	ďakujem.	Zuzana	717,	 	DUB		

BILLA	–	Saratovská	ul.,	kontakt:	02/52	62	59	62	

(výdajňa).

	 Vezmem	do	prenájmu	chatu	alebo	rodinný	

domček	za	symbolickú	cenu.	Alena,	r.č.	23,	Hlav-

né	nám.	

	 Prosím	o	darovanie	farebného	televízora.	

Constantin	734,	0915	057	438.

	 Prosím	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mohli	

darovať	oblečenie	pre	4–a	 10–ročného	
chlapca.		Tiež	prosím	o	darovanie	mobilu.	
Ďakujem.	Alžbeta,	0914	162	118.
	 	Slušný	predajca	hľadá	do	podnájmu	1	
izbu	za	slušnú	cenu,	som	ochotný	pomôcť	 
v	domácnosti	(nakúpiť,	upratať).	Môže	byť	aj	v	
rodinnom	dome.	Najradšej	u	milej	pani.	Mám	
50	rokov.	Nájdete	ma	v	Rači	pri	Bille.	Miroslav	
2112,	0903	857	998,	zn.	som	nefajčiar.	Ďakujem.
	 Marian	1194,	žiadam	dobrých	ľudí,	ktorí	
by	mi	mohli	darovať	notebook,	aby	ma	

kontaktovali	na	0904	294	513,	Červená	
pošta-Petržalka.
	 Želám	Vám	pekné	čítanie	časopisu,	
chcem	poprosiť	 dobrých	 ľudí,	 ktorí	 by	
mohli	 darovať	 slobodnej	mamičke	 s	 2	
deťmi	počítač	a	zimné	topánky	č.	33	až	34.	
Ďakujem.	Silvia	1758,	0910	138	309
	 Prosím	dobrých	ľudí,		ktorí	by	mi	mohli	
pomôcť	s	nakrúcaním	dokumentu	tak,	že	
mi	darujú	staršiu	kameru.	Ďakujem.	Joshua,	
0915	155	163.

16.11.2009 14:24
Dakujem	Gregorkovi,	„svojmu“	predajcovi	
c.	631	pri	Slovenskom	rozhlase,	od	ktoreho	
kupujem	NB	uz	viac	ako	dva	roky	a	ktory	
mi	teraz,	ked	som	pri	sebe	nemal	ani	cent,	
aktualne	cislo	DAROVAL!	Ostychal	som	sa	
vziat	si	ho,	ale	on	mi,	napriek	zhorsene-
mu	zdraviu,	cislo	s	usmevom	„nanutil“.	Pri	
pisani	tejto	spravy	placem.	Od	dojatia	a	
stastia.	Takuto	lekciu	dobrosrdecnosti	a	
pokory	prajem	zazit	vsetkym,	co	predajcov	
„nevidia“.	Gregorko	–	klaniam	sa!
16.11.2009 14:22
Niekedy	ozaj	staci	len	par	dobromyselnych	
obchodnych	fraz.	Uprimnost	sa	pozna	a	
potesi	v	smutny	utorok	v	este	smutnej-
som	svete.	Vdaka	predajcovi	z	Kamenneho	

POZOr!
namestia	v	BA.	Ako	majak	v	rozburenom	
mori	mojich	pocitov,	nic	netusiac.	Slecna,	
co	nemala	drobne,	cas	a	dovtedy	ani	kusok	
radosti	;)	tesim	sa	na	to	„nabuduce“.
08.11.2009 11:04
Dobry	den,	chcela	by	som	tymto	pozdravit	
vasho	predajcu	pana	Stefana,	ktory	ma	
cislo	1291,	na	Marianskej.	Je	tak	pracovity	
ze	taki	muzi	sa	uz	tazko	hladaju	–	ze	im	
vonia	aj	praca	zeny	v	domacnosti.	Vdaka.	
P.	Gaziova
05.11.2009 13:41
Kupujem	NB	v	OD	Jednota	na	Starej	Turej	
od	sympatickeho	pana,	ktory	je	telesne	
postihnuty.	Mam	pocit,	ze	nas	socialny	
system	nanho	zabudol.	Prajem	mu	viac	
stastia	v	zivote.	
31.10.2009 13:34
Najlepsi	predajca	Nota	bene	v	Bratislave	
je	jednoznacne	Marian	s	cislom	preukazu	
1194.	Je	vzdy	slusny,	mily,	upraveny.	Poz-
nam	ho	uz	tri	roky	a	vzdy	mi	spravi	dobru	

naladu.	Pozdravujem.	Lucia
30.10.2009 11:45
Pozdravujem	predajcu	Stefana,	ktory	pre-
daval	Nota	bene	pri	divadle	v	Nitre.	Dva	
mesiace	som	ho	nevidel.	Mam	pre	neho	
odkaz.	Ja	som	nezabudol.	Richard
26.10.2009 19:25
Dnes	pri	Tescu	v	KK	som	si	kupila	Nota	
bene	od	velmi	dobreho	kamarata.	Vzdy	
som	ho	obdivovala.	Je	mi	luto	ze	tak	do-
padol.	Drzim	mu	palce,	aby	sa	mu	znova	
podarilo	postavit	na	vlastne	nohy.	Mirka
25.10.2009 16:17
Dobry	den,	chcela	by	som	pozdravit	pana,	
od	ktoreho	kupujem	Nota	bene	v	Hyper-
tescu	v	Ziline.	Vzdy	mi	zlepsi	naladu,	lebo	
je	vzdy	velmi	mily,	zdvorily	a	slusny.	Posobi	
ako	velmi	dobry	clovek	s	velmi	velkym	srd-
com.	Zelam	mu	nech	sa	mu	splnia	jeho	sny	.
02.10.2009 15:51
Ahoj,	moja	znama	z	pekla.	Takato	sms	je	
nebo	na	zemi.	Ujo	z	Trnavy	v	Bille.

INZERáTy PREDAJCOv
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NOTA BENE

PODPORIlI AJ

0915 779 746

O SLOBOde InAK

InZerCIA

InZerCIA

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

W W W . D O M A I N S . S K

Ľubica Chlpíková

0907 473 718

Profesionálne

STRIHANIE PSOV
v Bratislave

Byť	slobodný	znamená	
nebyť	ovládaný.	Často	
zabúdame,	že	nás	ne-
ovládajú	zákony,	ľudia	
a	 okolnosti,	 ale	 naša,	
často	 automatická,	
ochota	podriadiť	sa	

prvému	impulzu,	ktorý	pocítime.	Keď	na	vás	
na	dovolenke	o	pol	piatej	ráno	nakričí	prim-
itív,	ktorý	chce	spať		a	nie	sa	baviť,	ako	sa	na	
dovolenke	sluší	a	patrí,	tak	vaša	automatická	
reakcia	môže	byť	nakričať	mu	naspäť.	V	tom	
okamihu	ste	ovládaní	hnevom	a	teda	neslo-
bodní.	Keď	sa	pred	vami	strhne	bitka	a	vy	sa	
snažíte	odtiaľ	zmiznúť,	ovláda	vás	strach.	Opäť	
nie	ste	slobodní,	lež	ovládaní	svojou	emóciou.	

Našimi	najväčšími	otrokármi	bývajú	naše	vlast-
né	emócie.	A	robia	to	tak	dobre,	že	si	ich	nadv-
ládu	často	ani	neuvedomujeme	a	zamieňame	
ju	za	niečo	iné.	Možno	ste	sa	už	pristihli	v	
situácii,	keď	niekomu	veľmi	ohnivo	popisu-
jete,	ako	vás	niekto	nahneval,	keď	povedal	
alebo	urobil	čosi,	na	čo	ste	už	jednoducho	
„museli	vybuchnúť“.	V	tom	okamihu	priznávate	
niekomu	inému	moc	ovládať	vaše	reakcie	a	
viníte	ho	za	svoje	ďalšie	kroky.	Ale	to	všetko	sa	
môže	diať	len	preto,	lebo	sa	necháte	ovládnuť	
svojimi	vlastnými	emóciami.	Kým	len	auto-
maticky	reagujeme	na	podnety,	podobáme	
sa	psovi	za	plotom,	ktorý	si	nemôže	pomôcť	a	
šteká	a	snaží	sa	uhryznúť		okoloidúceho	spoza	
plota,	aj	keď	naň	nikdy	nedočiahne.	Slobodu	a	

pokoj	duše	nám	nemôže	nikto	vziať,	ak	mu	to	
vedome,	či	nevedome	nedovolíme.	Čo	s	tým?	
Ako	sa	oslobodiť?	Skúste	svoj	hnev,	smútok	
alebo	strach	prijať.	Skúste	sa	do	neho	akoby	
„ponoriť“.	A	nájsť	niekde	pod	ním	jeho	skutočnú	
príčinu.	Až	vtedy	budete	vedieť	ako	ďalej.	A	mi-
mochodom,	ten	primitív,	čo	chcel	o	pol	piatej	
ráno		na	dovolenke	spať,	som	bol	ja.	

[20:41:53] janka.cavojska: JARO ŠIPOŠ, 
FUndrAISOr O.Z. PrOtI PrúdU

Aby ste sa slobodne nechali strhnúť lás-
kou, a to nielen na Vianoce, Vám želajú 
pracovníci o. z. Proti prúdu a predajcovia 
nota bene
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témA text:	elena	akácsová	|	foto:	branislav štepánek a reuters

Úsmev, pRosím!

ŠťAStIe Je nákAzA

Šťastie sa spomína už v americkej Deklarácii nezávislosti. Podľa nej 
má človek právo na tri veci: právo na život, právo na slobodu a právo na 
hľadanie svojho šťastia. Slobodne ho teda môže hľadať, či ho nájde a bude 
mať, to už je iná pesnička. 

Keď	to	šťastie	otec	zakladateľ	Thomas	
Jefferson	 do	 deklarácie	 vpisoval,	 isto	
netušil,	že	o	dvesto	rokov	neskôr	bude	
okolo	hľadania	šťastia	také	haló,	že	sa	ním	
budú	zaoberať	nielen	prezidenti,	básnici	a	
filozofi,	ale	všakovaké	vedecké	tímy	na	ce-
lom	svete.	Šťastie	sa	skúma	po	stránke	ge-
netickej,	psychologickej,	neurobiologickej,	
ekonomickej	a	bohvie	ešte	akej.

Z	výskumov	rôzneho	druhu	sa	dozvedáme	
napríklad	to,	že	schopnosť	prežívať	šťastie	
je	čiastočne	dedičná,	závisí	od	rodičovských	

génov	asi	na	50	percent.	Ďalej,	že	len	málo,	
cca	na	15	percent,	je	závislá	od	vonkajších	
okolností,	ako	je	zdravie	alebo	blahobyt.	
Všetko	 ostatné	 je	 vysoko	 individuálne.	
Americkí	vedci	napríklad	zistili,	že	v	ich	
krajine	je	medzi	šťastím	a	vierou	v	Boha	
vysoká	závislosť.

Šťastie = O + (5xe) + (3xU)
Britskí	 psychológovia	 prišli	 rovno	 
s	rovnicou	šťastia:	šťastie	=	O	+	(5xE)	+	
(3xU).	Pričom	O	znamená	osobnú	chara-
kteristiku,	životný	rozhľad,	prispôsobivosť	

a	pružnosť.	E	je	existencia,	teda	zdravie,	
finančná	stabilita	a	opora	priateľov.	U	je	
uspokojenie	vyšších	potrieb	ako	sebahod-
notenie,	ambície	a	zmysel	pre	humor.	

No	a,	samozrejme,	ešte	je	tu	rozdielnosť	
pohlaví.	 Muži	 a	 ženy	 napájajú,	 podľa	
výskumníkov,	 pocit	 šťastia	 z	 odlišných	
prameňov.	 40	 %	 mužov	 označilo	 za	
zdroj	šťastia	sex	a	30	%	víťazstvo	svojho	
obľúbeného	športového	mužstva.	Či	sa	to	
dá	nejako	skĺbiť	so	zistením,	že	70	%	žien	je	
šťastných,	keď	môžu	byť	so	svojou	rodinou	

témA

InZerCIA

a	každá	štvrtá	by	bola	šťastná,	keby	sa	jej	
podarilo	schudnúť,	to	veru	netuším.	Navyše,	
muži	si	viac	ako	ženy	cenia	romantický	
vzťah,	povýšenie	v	práci	a	koníčky.	

najšťastnejšia krajina: nigéria 
a dánsko?
Ani	po	geografickej	stránke	nie	je	v	oblas-
ti	výskumu	šťastia	núdza	o	prekvapenia.	 
V	roku	2004	skúmala	individuálne	pocity	
šťastia	 Svetová	 zdravotnícka	 organizá-
cia	 v	 79	 krajinách	 sveta	 a	 vyšlo	 jej,	 že	
najšťastnejší	ľudia	sú	v	najchudobnejších	
krajinách,	celkom	prvá	skončila	Nigéria.	
Slovensko	sa	umiestnilo	až	na	nešťastnom	
58.	mieste,	pričom	ešte	aj	susedia	Česi	sa	
cítia	o	osemnásť	priečok	šťastnejšie!	

Nedávno	 však	 bola	 uverejnená	 oveľa	
komplexnejšia	 štúdia	 Adriana	 Whitea	
z	Univerzity	v	Leicestri,	ktorý	zosumari-
zoval	údaje	až	o	178	štátoch,	z	priesku-
mov	rôznych	významných	inštitúcií	ako	
napríklad	WHO	a	OSN,	ale	aj	CIA.	Vyšli	
mu	diametrálne	odlišné	výsledky.	Pocit	
životnej	spokojnosti	 je	podľa	jeho	báda-
nia	zväčša	najvyšší	v	krajinách	so	slušným	

hrubým	domácim	produktom	na	obyvateľa,	
vysokým	vekom	dožitia	obyvateľov	a	tiež	
so	 systémom	 vzdelávania	 dostupným	
pre	väčšinu	obyvateľstva.	Slovensko	ani	 
v	 tomto	 rebríčku	 neobsadilo	 žiadne	
šťastím	prežiarené	pozície.	Skončilo	až	na	
129.	mieste.	Česi	sú	na	tom	zo	stredoeuróp-
skych	krajín	opäť	najlepšie,	sú	na	77.	pozícii,	
Poliaci	na	99.	mieste	a	Maďari	na	pozícii	
100.	Na	prvom	mieste	skončilo	Dánsko,	za	
ním	Švajčiarsko	a	Rakúsko.	Najnešťastnejší	
ľudia	žijú	v	Burundi,	len	o	niečo	šťastnejší	
sú	v	Zimbabwe	a	Konžskej	republike.	

Svojho šťastia strojcom
Každý	teda	nie	je	celkom	strojcom	svojho	
šťastia,	gény	si	človek	nevyberá	a	životné	
podmienky	len	tak	ľahko	nezmení.	Stále	
však	v	jeho	rukách	zostáva	pomerne	veľký	
manévrovací	 priestor,	 ako	 svoj	 životný	
pocit	šťastia	zvýšiť.	To	 je	voda	na	mlyn	
rôznym	expertom,	životným	trénerom,	aj	
úplným	šarlatánom,	ktorí	nám	sľubujú,	že	
nás	naučia	byť	šťastnými.	Nuž,	môžeme	si	
to	zaplatiť,	aj	keď	dať	peniaze	na	charitu	
vyjde	rovnako,	keďže	dobročinnosť	je	tiež	
spôsob	ako	byť	šťastnejší.	
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Šťastie ako chrípka
Ak	si	myslíte,	že	na	svoje	šťastie	si	vystačíte	
sami,	 potom	 by	 vás	 mohli	 prekvapiť	
minuloročné	výsledky	amerického	výsku-
mu,	o	ktorom	informoval	vedecký	server	
osel.cz.	Šťastie	je	nákazlivé,	podobne	ako	
chrípka.	

Svoj	výskum	vykonali	dvaja	Američania	
na	pomerne	veľkej	vzorke	takmer	5000	
žijúcich	 ľudí	 za	 20-ročné	 obdobie.	 Ale	
k	 dispozícii	 mali	 záznamy	 o	 viac	 ako	
desaťnásobne	 rozsiahlejšej	 vzorke	 sia-
hajúcej	až	do	roku	1948.	Mali	totiž	prístup	
k	tzv.	Framinghamskej	štúdii	zameranej	
na	kardiovaskulárnych	pacientov	a	 ich	
príbuzných	a	priateľov,	na	ktorej	mohli	
dobre	 skúmať	 rodinné	 a	 priateľské	
väzby	až	troch	generácií.	Účastníci	tejto	

rozsiahlej	 štúdie	niekoľkokrát	 robili	 aj	
štandardný	test	na	mieru	depresie.	

Práve	 z	 týchto	 údajov	 skonštruovali	
priestorový	graf,	ktorý	ukázal,	že	jeden	
šťastný	človek	môže	nakaziť	šťastím	nie-
len	svojich	priateľov,	ale	aj	priateľov	jeho	
priateľov	a	tí	zas	ďalej.	Takto	vytvorená	
sieť	šťastia	vydrží	aj	niekoľko	mesiacov,	ba	
až	rok.	Ešte	pozitívnejšia	správa	z	celého	
výskumu	je,	že	nešťastie	sa	takýmto	spô-
sobom	nešíri.	Našťastie.	

Vedci	na	základe	tohto	prieskumu	vyslovili	
aj	ďalšie	zaujímavé	tvrdenie,	že	ak	máme	
dobrého	priateľa,	ktorý	sa	cíti	šťastne	a	
býva	neďaleko	nás	(do	cca	1,5	km),	zvyšuje	
to	našu	šancu,	že	aj	my	budeme	šťastní	 
o	 25	 percent.	 Trochu	 smutne	 vyznieva	

ďalšie	 ich	 zistenie,	 že	 spolu	 bývajúci	
manželia,	či	neďaleko	bývajúci	súrodenci	
majú	na	naše	šťastie	menej	významný	
vplyv.	Medzi	ľuďmi,	čo	spolu	pracujú,	sa	
toto	vzájomné	ovplyvňovanie	neodhalilo.	
No	a	ešte	je	dôležité	dodať,	že	výskum	
hovorí	o	priateľoch	reálnych	a	fyzicky	blíz-
kych,	nie	o	tých	virtuálnych,	ktorí	sú	šťastní	
niekde	na	druhom	konci	zemegule.		

Aké	z	toho	plynie	ponaučenie,	zvlášť	v	tom-
to	predvianočnom	čase,	hádam	netreba	
ani	zdôrazňovať.	Ak	sa	bojíte	chodiť	medzi	
ľudí,	pretože	sa	nakazíte	skôr	chrípkou	
ako	šťastím,	tak	nezabúdajte,	že	chrípka	
odznie	za	sedem	dní,	šťastie	vám	vydrží	
až	do	ďalších	Vianoc.	

Šťastné	Vianoce!

Ja	 vám	 celkom	 bezplatne	 ponúkam	
niekoľko	rád	z	jedného	z	takýchto	kurzov.	
Nie	je	to	nič,	čo	by	sme	aj	sami	nevedeli.	
Iba	nám	niekedy	nedochádza,	že	to	súvisí	
s	naším	vlastným	šťastím.

1/ Venujte viac času a lásky svojim blíz-
kym.
2/ Pracujte naplno. Ak nemáte svoju 
prácu radi, čo najrýchlejšie si nájdite inú. 
3/ Pomáhajte ostatným. Zabudnete pri 
tom na vlastné problémy. 
4/ zistite, čo vám robí radosť a choďte 
za tým (len nie cez spáleniská a krvavé 
rieky).
5/ Fyzická aktivita vám prinesie radosť 
a uvoľnenie.
6/ zbavte svoj život jednotvárnosti. Ino-
vujte a improvizujte. 
7/ neprepadajte panike, ak práve nie 
ste šťastní. Šťastie funguje ako kyvadlo.

najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí. (Budha)
Aby bol človek šťastný, musí mu ku šťastiu niečo chýbať. (Helvetius)
Šťastie je dobré zdravie a zlá pamäť. (Hemingway)
Šťastie nie je ryba, ktorú chytíš. (Anglické príslovie)
keď nie sú všedné dni, nemôžu byť ani sviatky. 
Dokiaľ je človek šťastný, má vždy dosť priateľov. (Slovenské príslovie)
Robme šťastnými tých, čo sú blízko. A tí, čo sú ďaleko, prídu. (Čínske príslovia)
Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné. (Platón)
každý chce byť dieťaťom šťasteny. nikto otcom. (tomáš Janovic)
Svini sa do rypáka šťastie samo tisne. (nikolaj Vasilievič Gogoľ)

čo NajRýchlejšie dolu kopcom

BICyKeL nA mIerU
Keď si pri páde zlomil siedmy stavec, vydržal 
ležať v posteli tri dni. Potom musel zas sadnúť 
na bicykel. Jazdí od štyroch rokov. Kde? Len tak 
z kopca, ale aj v soľnej bani, v budapeštianskom 
metre, či brazílskej favele. Ako? Čoraz rýchlejšie. 
Biker Filip Polc.

Najúspešnejší	slovenský	biker	sa	pripra-
vuje	na	novú	sezónu,	ktorá	začne	koncom	
decembra	na	Novom	Zélande	a	v	Austrálii.	
Sezóna	je	na	Slovensku	príliš	krátka,	v	zime	
sú	možnosti	obmedzené.	Kým	sneh	nie	je	
úplne	tvrdý,	tak	sa	na	ňom	bicyklom	nedá	
jazdiť.	A	jazda	po	snehu	je	oveľa	rýchlejšia	
ako	po	bežnom	teréne.	Pezinčan	Filip	(27)	
jazdí	kvôli	 lepším	podmienkam,	okrem	
slovenských	farieb,	aj	v	rakúskom	tíme.	
Počas	sezóny	sa	domov	dostane	iba	na	
pár	dní.	„Vtedy	jazdím	po	Malých	Karpa-
toch	crosscountry	na	kondičku,	výbušnosť	
a	vytrvalosť,“	hovorí.	„Denne	bicyklujem	
tri-štyri	 hodiny.	 Okrem	 toho	 trénujem	 
v	posilňovni.	Na	tento	šport	treba	mať	do-
brú	kondíciu	a	natrénovanú	techniku.“

zlámané kosti
Pointou	downhillu	je	ísť	čo	najrýchlejšie	
dolu	kopcom.	Pretekár	sa	dostáva	na	hrani-
cu	svojich	možností.	Prírodné	prostredie	
sa	každú	chvíľu	mení.	Keď	to	neustojíš	a	
spadneš,	máš	v	ceste	stromy,	skaly	a	ďalšie	
prekážky.	„V	lete	sa	mi	na	mokrom	dreve-
nom	mostíku	šmyklo	koleso,	zišiel	som	
do	jarku,	hlavou	som	narazil	do	stromu	a	
skoro	som	si	zlomil	druhý	stavec,“	rozpráva	
Filip.	„Zopár	kostí	som	už	mal	zlámaných.	
To	patrí	k	tomuto	športu.“	Keďže	bicykle	
sú	stále	dokonalejšie	a	zvládnu	viac,	jazdí	
sa	oveľa	rýchlejšie	a	brzdí	až	na	poslednú	
chvíľu.
Filipovi	 sa	 páči,	 že	 súťažiť	 sa	 dá	
donekonečna,	 ak	 je	 pretekár	 zdravý.	

text a foto: kristián pavúčko | foto 2: archív f. p.

najúspešnejší slovenský biker má na konte niekoľko 
slovenských, európskych aj svetových titulov.

na downhillových pretekoch v brazílskej favele.

Najlepší	 profi	 jazdci	 v	 kategórii	 zjazd	
majú	okolo	tridsaťpäť	rokov.	Ľudia	jazdia	
v	každom	veku	a	užívajú	si	to.	Ak	by	však	
náhodou	 s	 profesionálnou	 športovou	
kariérou	musel	z	nejakého	dôvodu	skončiť,	
určite	by	chcel	pri	tomto	športe	zostať.	
Napríklad	by	trénoval	deti	a	mládež.	

nezvyčajné miesta
Za	rok	„minie“	Filip	štyri-päť	bicyklov.	Na	
rôzne	druhy	tréningu	potrebuje	cestný,	
zjazdový	aj	crossový	bike.	Poriadny	bicykel	
stojí	okolo	19	000	eur.	Veľkosť	si	každý	
pretekár	prispôsobuje	ako	tričko	–	S,	M,	L,	
rámy	si	niektorí	dávajú	vyrábať	na	mieru.	
„V	rakúskom	tíme	máme	super	podmienky.	
Na	troch	jazdcov	pripadajú	dvaja	mechani-
ci,	ktorí	sa	starajú	o	naše	bicykle.“	
Najväčší	zážitok?	„Klasické	preteky	sú	fajn,	
ale	najviac	si	užívame	jazdu	na	nezvyčajných	
miestach.	V	bobovej	dráhe	v	Taliansku	som	
fičal	rýchlosťou	90	kilometrov	za	hodinu	
pri	preťažení	4	až	5	G.	V	Peru	som	štartoval	 
v	nadmorskej	výške	4500	metrov	a	za	dvadsať	
minút	som	prekonal	prevýšenie	2000	metrov.	 
V	budapeštianskom	metre	sa	šlo	rýchlosťou	
približne	70	kilometrov	za	hodinu	po	eskalá-
toroch,	cez	vozne	a	všetky	podzemné	priesto-
ry.“	Posledné	takéto	zaujímavé	preteky	ab-
solvoval	Filip	na	jeseň	v	Brazílii.	Jazdilo	sa	
vo	favele	–	chudobnej	štvrti	Dona	Marta	 
v	Riu	de	Janeiro.	Cez	úzke	strmé	uličky,	okolo	
načierno	postavených	príbytkov,	kde	sa	pod	
kolesami	motali	sliepky	a	miestni	ľudia	sa	
vlnili	v	rytme	latinskoamerickej	muziky.
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takmeR všetky spoločNosti majÚ chudobNých

Sýty HLAdnémU neVerí
Európska únia je najväčším oficiálnym prispievateľom na rozvojovú pomoc 
pre najchudobnejšie krajiny sveta. Jednoducho povedané, každý občan 
spoločenstva prispeje ročne približne sto eurami, najmä prostredníctvom 
svojej vlády, na boj proti chudobe.

text	a	foto:	dagmar	canisová

Primeraná pohoda alebo chudoba? 
Hranica biedy je relatívna.

Čo	je	vlastne	chudoba?	Je	to	len	presne	
vymedzená	hranica	nejakou	všeobecnou	
poučkou?	Raz	som	kamarátovi	filmárovi	a	
dokumentaristovi	Ivovi	Brachtlovi	robila	
sprievodkyňu	 dedinami	 Slovákov	 v	 Ru-
munsku.	Chcel	zachytiť	pocity	a	pohľad	
tínedžerov	na	ich	život.	Zaviedla	som	ho	
aj	 k	 vtedy	 najmenšiemu	 šiestakovi	 na	
základnej	škole	v	Bodonoši,	k	jeho	rodine.	
V	malej	chalúpke	v	kolónii	za	dedinou	žil	
so	svojimi	rodičmi	a	ďalšími	súrodenca-
mi.	Tiesnili	sa	v	malých	priestoroch.	Atila	
Amarildo	Poláček	chodil	k	miestnej	bani	
vyberať	zvyšky	uhlia	z	hlušiny.	Nazbieral	
ich	za	voz,	veľmi	lacno	predal	furmanovi,	
ktorý	si	na	voze	uhlie	odviezol.	Bola	som	
presvedčená,	že	na	malého	Atilu	stoper-
centne	sedí	označenie:	chudobný.	Keď	sa	

však	Ivo	pri	rozhovore	na	kameru	Atilu	
priamo	opýtal,	či	je	chudobný,	zarazila	som	
sa.	Jednoznačne	zakrútil	hlavou	a	povedal,	
že	nie.	„Kým	máme	na	chleba	a	vieme	si	
zarobiť,	nie	sme	chudobní.“

Poučky z Google
Vtedy	som	začala	rozmýšľať.	Dovtedy	som,	
ja	 sprostá,	 hovorila	 ako	 o	 chudobnom	 
o	každom,	kto	žil	v	biednych	podmienkach.	
Nezdalo	sa	mi	na	tom	nič	urážajúce.	Jed-
noducho	na	svete	je	to	tak	zariadené.	Atila	
mi	otvoril	oči.	Na	to,	aby	bol	človek	naozaj	
chudobný,	treba	aj	jeho	pocit...
Kde	vlastne	začína	chudoba?	„Vygooglená“	
definícia	je	jasná:	Hranica	chudoby	je	mi-
nimálna	úroveň	príjmov,	ktorá	je	potrebná	
na	dosiahnutie	adekvátnej	životnej	úrovne	

v	danej	krajine.	V	praxi	je	úroveň	definu-
júca	hranicu	chudoby	omnoho	vyššia	vo	
vyspelých	krajinách	ako	v	rozvojových	kra-
jinách.	Preto	je	dôležitý	aj	pocit.
Takmer	 všetky	 spoločnosti	 majú	 ľudí	
žijúcich	v	chudobe.	Hranica	chudoby	 je	
dôležitý	ekonomický	nástroj	na	určenie	
počtu	takýchto	ľudí	a	posudzovanie	sociál-
no-ekonomických	reforiem	ako	blahobytu	
a	podpory	v	nezamestnanosti	na	eliminá-
ciu	chudoby.
Najrozšírenejší	spôsob	merania	chudoby	
vyjadruje	 hranicu	medzi	 tými,	 ktorých	
priemerné	 príjmy	 sú	 dostatočné	 uspo-
kojenie	základných	potrieb,	teda	k	zais-
teniu	stravy	a	ubytovania,	a	medzi	tými,	
ktorých	 príjmy	 sú	 na	 to	 nedostatočné.	
Hranica	je	určovaná	na	základe	stanovenia	

Hrozivé štatistiky
Polovica sveta, takmer 3 miliardy ľudí, žije 
z menej ako z dvoch eur na deň. Pritom 
traja najbohatší ľudia sveta majú vyšší 
príjem ako súčet HDP štvrtiny sveta – 48 
najchudobnejších krajín. takmer miliarda ľudí 
nedokáže čítať, ani napísať svoje meno. na 
následky chudoby denne zomiera 30 tisíc detí.

na Slovensku sú za najchudobnejších 
považovaní Rómovia v osadách.

Viete, že náhly prísun jedla, na aký sme 
zvyknutí v európe, by mohol tohto, na 
málo zvyknutého, černoška aj zabiť?

Menej než dve eurá denne na život.

priemerného	množstva	peňazí	potrebných	
na	kúpu	denného	kalorického	minima,	a	na	
základe	minimálnych	výdavkov	vynakla-
daných	priemernou	rodinou	za	bývanie	a	
ďalšie	potreby,	ako	je	ošatenie	a	iné.

Málo na prežitie
Po	Atilovi	som	si	ešte	uvedomila	a	zažila	
niekoľko	šokov	zo	zdanlivej	chudoby,	ale	
reálnej	„nechudoby“.	Aj	tam,	kde	by	som	
to	 nečakala.	 V	 bulharskej	 rómskej	 de-
dine,	kdesi	pri	Dunaji,	sa	o	nás	starali	ako	 
o	kráľov.	Rodina,	ktorá	nás	prichýlila,	nám	
dokonca	pripravila	večeru,	o	akej	sa	im	ani	
nesnívalo.	Nikto	iný	nejedol.	Iba	my,	hostia.	
Za	svoju	srdečnosť	nechceli	žiadne	peniaze.	
Aj	malý	pokus	zaplatiť	im	takmer	skončil	
ako	veľká	urážka.
Samozrejme,	chudoba,	či	hra	na	chudobu,	
je	často	otvarák	na	peňaženky	bohatších	
okoloidúcich.	„Jój,	sme	chudobní,	prispejte	
nám...“	A	ak	neprispejete,	tak	sa	vám	ujde	
prinajlepšom	 nepríjemné	 šomranie	 či	
preklínanie,	alebo	v	tom	horšom	prípade	
zopár	agresívnych	nadávok.
Takmer	všade,	najmä	v	rozvojových	kra-
jinách,	však	nájdete	ľudí,	ktorí	dokážu	žiť	

doslova	z	ničoho.	Prerátané	na	peniaze	
–	nemajú	 jednoducho	ani	cent.	S	týmto	
„fenoménom“	sa	dodnes	môžete	stretnúť	
nielen	kdesi	v	Afrike	či	Ázii,	ale	aj	v	Európ-
skej	únii.	Samozrejme,	na	to,	aby	sa	to	
stalo	v	našich	končinách,	musia	byť	takto	
postihnutí	ľudia	aj	trochu	nezodpovední,	
s	 neusporiadanými	 povinnosťami	 voči	
štátnej	správe.	
V	Bangkoku	som	videla	chudobných,	ktorí	
sa	prisťahovali	na	voľné	plochy	pod	viaduk-
ty,	kde	si	postavili	búdy	a	chatrče.	Využili	
každú,	zatiaľ	 inak	nevyužitú,	piaď	zeme.	
Veľkomesto	ponúka	aj	tým	najbiednejším	
väčšie	možnosti.	Sú	tam	síce	bez	peňazí,	
ale	v	centre	diania,	kde	je	aká-taká	šanca	
uživiť	 sa.	 Na	 vidieku	 chudoba	 nie	 je	
až	taká	viditeľná.	Aj	keď	je	jasné,	že	tu	
človek	 vidí	menej	 zazobaných	 a	 každý	
má	 šancu	 prilepšiť	 si,	 čo	 i	 len	malým	
poľnohospodárstvom.	Hodnotiť,	kto	je	na	
tom	lepšie,	by	bolo	asi	scestné.	V	Indii	sa	
tiež	človek	nestíha	čudovať,	ako	málo	stačí	
na	prežitie.	Vlastne	takmer	nič.
Hovorí	sa,	že	za	chudobu	môže	Západ,	ko-
lonizácia,	kapitalizmus	a	globalizácia.	Že	
liekom	proti	chudobe	je	zvýšenie	objemu	

rozvojovej	pomoci,	odpustenie	dlhov	a	
„férový“	obchod.	Na	druhej	strane	názoro-
vej	barikády	však	vládne	fatalizmus,	ktorý	
tvrdí,	že	chudobným	krajinám	nepomôže	
nikto	a	nič.	Stredovek	si	jednoducho	musia	
odžiť.
Najhoršie	 na	 tom	 je,	 že	 ani	 pokrok	 
v	súčasnej	podobe	neprispieva	k	tomu,	
že	by	na	svete	chudoby	ubúdalo.	Stačí	
strašiak	 ekonomickej	 krízy	 a	 počty	
občanov	pod	hranicou	chudoby	sa	zvyšujú.	
Civilizácia	teda	nie	je	liekom	na	chudobu	
a	jej	nepríjemné	dôsledky.	A	hovorte	„chu-
dobnému“	Európanovi,	že	ročne	posiela	
stovku	chudobným...



Aj na zemi
Kým	 v	 zariadení	 pre	 telesne	 postih-
nutých	treba	predpísanú	kapacitu	prísne	
dodržiavať,	Dom	Božského	srdca	Ježišovho	
pre	ľudí	bez	domova	môže	aj	praskať	vo	
švíkoch.	Ak	pre	človeka	bez	strechy	nad	
hlavou	neexistuje	iná	možnosť,	určite	ho	
tam	príjmu.	Aj	keby	ho	museli	nechať	spať	
na	zemi.	Zachraňujú	tak	predsa	životy.	Nie	
je	to	však	zadarmo.	Každý	musí	pracovať.	Aj	
vozíčkar	má	dve	zdravé	ruky,	ktorými	môže	
prispieť	k	spoločnému	dielu.	„Práca	je	pre	
týchto	ľudí	terapiou,“	vysvetľuje	František	
Vilček.	Prechádzame	sa	po	zariadení.	Všade	
sa	pracuje.	Jedna	partia	mužov	a	žien	čistí	
zemiaky	na	obed.	Ďalší	 pília	 drevo.	 Iní	
sa	starajú	o	svine	a	kone.	Štyria	chlapi	
opravujú	starý	traktor.	V	pekárni	sa	pečie	
chlieb,	pečivo	a	sladké	koláče,	ktoré	bez-
domovci	robia	z	obilia	z	vlastného	poľa.	 
V	suteréne	je	práčovňa,	žehliareň	a	kotolňa.	
Áno,	aj	kotolňu	a	celý	vykurovací	systém	
si	postavili	bezdomovci	sami.	A	onedlho	
pribudne	centrum	voľného	času	s	biliar-
dom	a	ďalšími	aktivitami.	Aby	sa	klienti	
mohli	trochu	odreagovať.	A	v	Malom	Slav-

kove	rekonštruujú	deväť	bytov	pre	rodiny	
v	problémoch.
Ubytovaní	bezdomovci	majú	jasne	určené	
pravidlá.	Delia	sa	na	červených,	bielych	
a	modrých.	Červení	sú	noví,	modrí	tu	už	
majú	niečo	za	sebou,	a	bieli	sú	už	vlastne	

pripravení	na	odchod.	Červení	nemôžu	sami	
vyjsť	z	areálu.	Nie	preto,	aby	ich	zbytočne	
obmedzovali,	ale	musia	chrániť	ľudí	vonku	
aj	samotných	klientov.	Trochu	im	organizujú	
aj	voľný	čas	a	dostávajú	najjednoduchšie	
práce.	Je	kategória	ľudí,	ktorí	sa	už	nikdy	
nedokážu	postaviť	na	vlastné	nohy	a	vrátiť	
do	bežného	života.	Aj	s	nimi	sa	v	Žakovciach	
počíta.	Dĺžku	pobytu	tu	nikto	neohraničuje.	
Berú	ju	individuálne	u	každého	klienta.

neistota
Podľa	Františka	Vilčeka	vniesol	nový	zákon	
o	sociálnych	službách	do	pomoci	ľuďom	
veľkú	neistotu.	„Nie	je	celkom	jasné,	ako	
to	je	s	prijímaním	bezdomovcov.	Zabudlo	
sa	na	to,	že	mnohí	majú	zdravotné	pro-
blémy	–	ale	nemajú	nárok	na	príspevok.	
Človek	 na	 ulici,	 ktorý	 napríklad	 prišiel	 
o	nohu,	sa	len	ťažko	dá	na	posudzovací	
proces	na	priznanie	invalidného	dôchodku.	
Ten	proces	je	náročný	a	veľmi	zdĺhavý.	Uby-
továvame	dievčatá,	ktoré	sa	skrývajú.	Na	
ich	vyšší	územný	celok	musíme	posielať	
hlásenie	s	ich	menami	a	všetkými	údajmi.	
Pravdepodobnosť,	 že	 ten,	pred	kým	sa	
skrývajú,	sa	k	tým	údajom	dostane,	je	veľmi	
vysoká.	Občan	si	navyše	nemôže	vybrať,	
do	ktorého	zariadenia	pôjde	po	pomoc.	
Rozhoduje	o	ňom	obec	alebo	vyšší	územný	
celok.	Bezdomovci	často	nemajú	občiansky,	
nevieme	ani	ich	pravé	mená.	Ktorej	obce	sa	
máme	pýtať?	Tým	zákonom	sme	sa	vrátili	
o	dvadsať	rokov	späť.	O	človeku	rozhoduje	
úrad.“
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spoločNosť si 
myslela, že už 
Nemôžu byť 
užitočNí
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kotolňu tiež vybudovali vlastnými rukami 
bezdomovci.

Pôvodne chceli vybudovať zariadenie pre telesne 
postihnutých. Hneď na úvod zistili, že oveľa viac je 
ľudí bez domova. A že potrebujú pomoc. Bezdomovci 
potom postavili aj budovu pre telesne postihnutých. 
A starajú sa o nich.

dO tUCtA

Chalani	z	občianskeho	združenia	Inštitút	
Krista	Veľkňaza	dostali	 v	 roku	 1991	 od	
biskupa	 areál	 bývalej	 fary	 do	 bezplat-
ného	užívania	na	sto	rokov.	Dom	bol	úplne	
schátralý,	v	múre	bola	diera,	strecha	bola	
deravá,	pivnice	zatopené.	Nadšená	partia	
mladých,	medzi	ktorými	boli	aj	štatutárny	
zástupca	 inštitútu	 František	 Vilček	 a	
seminarista	Marián	Kuffa,	sa	však	pustila	
do	prestavby.	A	potom	sa	v	okolí	začali	
objavovať	ľudia,	ktorí	nemali	kam	ísť.	Bez-
domovci.	Chalani	si	povedali,	že	keď	majú	
budovu,	tak	ich	prichýlia.	V	novembri	1991	
prišli	prví	dvaja	chlapci.	A	pomaly	pribúdali	
ďalší.	Ukázalo	sa,	že	ľudí	bez	domova,	ktorí	
potrebujú	pomoc,	je	viac	ako	telesne	posti-
hnutých.
Kľúč,	podľa	ktorého	brať	ľudí,	vtedy	ešte	
nemali.	Vlastne	ho	nemajú	dodnes.	Pod-
mienky	sú	iba	dve:	človek	si	musí	chcieť	
pomôcť	a	musí	skončiť	s	alkoholom	a	dro-
gami.	„Práve	kvôli	alkoholu	mnoho	ľudí	

skončilo	na	ulici,“	hovorí	František	Vilček.	
„Uvedomujem	si,	že	rána	bývajú	chladné,	
ťažko	ich	prežiť	na	ulici	bez	otupenia	zmys-
lov.	Závislého	prijmeme,	ale	v	okamihu,	
ako	prekročí	prah	nášho	zariadenia,	musí	
prestať	piť	alebo	fetovať.“	

Stavba z darov
Po	prvej	zime	im	jeden	projektant	ponúkol,	
že	im	zadarmo	vypracuje	projekt	na	novú	
budovu.	V	roku	1993	začali	stavať.	Trvalo	
to	dlhých	šesť	rokov,	kým	nová	budova	
stála.	„Mohla	by	byť	aj	dokonalejšia,	múry	
rovnejšie,	podlahy	 lepšie	vyspádované,“	
hovorí	František	Vilček.	„Ale	dôležitejšie	je,	
že	ju	postavili	ľudia,	o	ktorých	si	spoločnosť	
myslela,	že	už	nikdy	nebudú	užitoční.	Bez-
domovci,	bývalí	väzni,	narkomani,	chlapci	
z	rómskych	osád.“	Prečo	mladí	Rómovia?	
Chalani	z	občianskeho	združenia	jedno-
ducho	prišli	do	osád	a	opýtali	sa,	kto	príde	
za	stravu	pomôcť.	Vraj	by	sme	sa	čudovali,	

koľkí	sa	dobrovoľne	prihlásili.	„Ani	ich	ne-
baví	sedieť	doma	bez	roboty.	Aj	s	nimi	sa	
dá,	keď	k	nim	človek	pristupuje	čestne.“	Ma-
teriál?	Peniaze	neboli,	nič	sa	nekupovalo.	
Všetko	dostali	do	daru.	
Budova	 pre	 telesne	 postihnutých	 je	
moderná	 bezbariérová	 stavba.	 Dom	
Nepoškvrneného	 srdca	 Panny	 Márie	
prichýlil	tridsaťpäť	telesne	postihnutých,	
ktorí	tu	dostanú	stravu,	oblečenie,	lekársku	
starostlivosť.	Asi	najdôležitejšia	miestnosť	
je	kaplnka.	Každé	ráno	sa	v	nej	na	omši	
schádzajú	 klienti	 všetkých	 zariadení	
Inštitútu	Krista	Veľkňaza.	Aj	z	nocľahárne	
pre	bezdomovcov,	aj	z	Domu	Božieho	mi-
losrdenstva	v	Ľubici,	kde	bývajú	dievčatá	
v	 ťažkej	životnej	situácii	–	po	opustení	
detských	domovov,	po	výkone	trestu,	po	
úteku	od	manžela	–	tyrana.	A	aj	z	Domu	
Márie	Magdalény,	kde	bývajú	opustené	
matky	s	deťmi.	

Novým zákonom o 
sociálnych službách sme 
sa vrátili o dvadsať rokov 
späť. o človeku rozhoduje 
úrad.

V zariadení našlo domov tridsaťpäť zdravotne postihnutých. O chorých sa stará zdravotnícky personál, ale 
aj bývalí bezdomovci.
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pRečo ÚspešNý dRamatik ušiel z bRatislavy

zákOnOM ROzPlAkAný
Pred pätnástimi rokmi preložili Jožo a Štefan Moravčíkovci Tajovského hru 
Ženský zákon do záhoráčtiny. V tom čase netušili, že vytvorili divadelnú 
bombu. Ich spoločné dielo je stále vypredané. V činohre SND ho hrajú 
doteraz a blíži sa k tristej repríze.

Starší	 z	 bratov,	 známy	 básnik	 Štefan,	
sa	 odvtedy	 venuje	 len	 poézii	 a	 próze.	
Mladšiemu	Jozefovi	dramatické	umenie	
zachutilo	a	vytvoril	ďalšie	svieže	dielka.	

Ako si sa dostal k divadlu?
Za	všetko	môže	Ženský	zákon.	K	nemu	
som	sa	dostal	cez	brata.	Oslovil	ho	režisér	
Haspra,	aby	 túto	Tajovského	veselohru	
preložil	 do	 záhoráčtiny.	 Lákalo	 ma	 to.	 
Chcel	som	si	len	tak	niekde	troška	„zobnúť“.	
No	Štefan	mi	povedal,	keď	chceš	prekladať,	
prekladaj,	ale	od	začiatku.	Tak	som	sa	do	
toho	pustil.	V	živote	som	toľko	jedným	
prstom	neklopkal	do	písacieho	stroja	ako	
vtedy.	Mesiac	ma	bolelo	rameno.	Mal	som	
vtedy	ruský	elektrický	stroj.	Asi	ho	vyrobili	
v	nejakej	zbrojovke	na	Urale,	lebo	buchotal	
ako	ťažký	guľomet.

kde si bral inšpiráciu?
Nosil	mi	 ju	kolega	zo	Sekul.	Ešte	dnes	
si	spomínam	na	tú	hruškovicu.	Bol	som	 

v	takom	stave	alfa,	omega.	Ženský	zákon	
som	tak	prežíval,	že	som	si	aj	poplakal.	Brat	
Štefan	ho	potom	ešte	svojsky	vyšperkoval	
záhoráckymi	špecialitami,	ako:	ENEM	SI	
POPUAČ,	BUDEŠ	MÉŇEJ	SCAT!

Splnilo vaše jediné bratské 
dielo očakávanie? 
Už	po	premiére	niektorí	kritici	prorokovali,	
že	to	bude	záhorácke	Maľované	na	skle.	
Často	som	chodieval	na	Ženský	zákon	do	
SND	a	keď	som	nedostal	lístky,	lebo	bolo	
vypredané,	tak	som	sa	išiel	pozrieť	aspoň	
na	divákov,	ako	radostní	vychádzajú	z	di-
vadla.	Tešili	ma	komentáre,	ako:	Aj	som	sa	
smiala,	aj	som	plakala.	Ženský	zákon	hrajú	
v	SND	od	roku	1996,	už	štrnástu	sezónu.

Pokiaľ viem, po vašej úprave 
tajovského siahli aj ochotníci.
Ženský	 zákon	 sa	 nehrá	 len	 v	 našom	
hlavnom	 meste,	 Bratislave,	 ale	 aj	 
v	 hlavnom	 meste	 dolného	 Záhoria,	 

v	 Malackách.	 Divadlo	 Na	 hambálku	 
s	režisérom	Vladom	Zetekom,	začalo	svo-
ju	divadelnú	históriu	práve	záhoráckym	
Ženským	zákonom	v	novembri	roku	2002.	
Predstavenie	má	veľký	úspech.	V	SND	si	 
v	ňom	zahrala	aj	Mária	Kráľovičová,	ktorá	
je	na	scéne	v	záhoráčtine	naozaj	ako	doma.	
Okrem	Ženského	zákona	hrá	Divadlo	Na	
hambálku	v	záhoráčtine	aj	ďalšiu	moju	
hru	 RAJDA	 MAJDA.	 V	 hlavnom	 meste	
horného	Záhoria,	v	Senici,	hrajú	v	miest-
nom	Záhoráckom	divadle	v	záhoráčtine	
s	veľkým	úspechom	moju	verziu	Shake-
spearovej	 tragédie	 RÓMEO	 A	 JÚLIA.	 
V	záhoráčtine	tam	pod	vedením	režiséra	
Ivana	Fodora	teraz	nacvičujú	ZMRŇENÉHO	
ČÉRTA.	Túto	hru	som	preložil	a	upravil	do	
záhoráčtiny	z	bieloruštiny.	Začiatkom	roka	
sa	teším	na	premiéru,	chceme	pozvať	aj	
bieloruského	 autora	 Sergeja	 Kovaľova.	 
V	záhoráčtine	mi	vyšli	aj	dve	knihy	básní	
HAKÁČOVÉ	VÍNO	a	HAKÁČOVÉ	HUSLE.

kedy ti vyšla prvá báseň  
v záhoráčtine?
Bolo	to	v	antológii	CHVÁLA	VÍNA,	vydanej	
v	Slovenskom	spisovateľovi	v	roku	1984,	
ktorú	zostavoval	môj	brat	Štefan.	Jedna	
sa	volala	DALMACÍN:

Dau	mi	ráz	strýc	Marcin,
dau	mi	pit	dalmacín,
ked	sem	išéu	mimo.
Hádaj,	Joško,	hádaj,
jaké	je	to	víno!

Trošku	smrdzí	máuem,
trošku	bečkú,

červené	je	jako	krév,
moséu	to	byt	dobrý	rév!

Enem	si	nalej,
mám	ho	dost,

po	cesce	nemáš	žádný	most.	

Po kom ste s bratom zdedili 
zmysel pre humor?
Asi	po	otcovi.	On	mal	svojský	humor.	Mame	
hovoril	„Spoluhláska“.	Celý	život	drel.	Obe	
ruky	mal	pravé.	Hovoril	 im	„pravičky“.	Po	
nežnej	revolúcii	ostali	opustené	jabloňové	
sady.	Otec	navozil	domov	veľmi	veľa	jabĺk.	
Sedel	pri	nich	v	pivničke	celý	zničený.	Hovo-
ril,	že	tam	prišla	za	ním	smrtka.	Povedal	
jej,	nech	ide	kadeľahšie,	lebo	tu	má	ešte	
strašne	veľa	 roboty.	Raz	som	mu	kúpil	
vysoké	topánky,	také	skoro	po	kolená.	Po	
rokoch	som	ich	našiel	vyhodené	na	povale.	
Hovorím	otcovi:	„Šak	ste	ích	vúbec	nenos-
iuy!“	Povedal	mi	jednoducho:	„Šak	nebyuo	
času.“

Brat žije v Bratislave. ty si sa 
odsťahoval na záhorie do rod-
ného Jakubova. Prečo?
Asi	 sa	mi	 už	 Bratislava	 zunovala.	 Som	
členom	Záhoráckej	rady	a	minister	nášho	
Záhoráckeho	kráľovstva,	a	keď	to	nikomu	
nepoviete,	prezradím	vám,	že	som	aj	šéfom	
našej	záhoráckej	tajnej	služby	SI	AJ	NEJSI.	

Čo ťa tam v rodnom Jakubove 
prekvapilo?
Najviac	to,	že	už	nespoznávam	niektorých	
spolužiakov.	Všetko	sa	zmenilo,	škoda,	že	
nemilo.	Napísal	 som	 takú	básničku,	ako	
ráno	kikiríkal	celý	Jakubov.	Teraz	je	tu	kohút	
vzácnosť.	Jednou	z	prvých	vecí,	čo	som	si	
kúpil,	boli	dva	kohúty.	Ten,	čo	najviac	reve	
kikirikí,	dostal	meno	z	Ameriky.	Voláme	ho	
Majkl.	Tak	som	začal	s	mojím	sedliačením.	Ku	
kohútom	som	dokúpil	desať	sliepok	a	husi.	

Mám	dokonca	aj	husokačice.	Doteraz	som	
ani	nechyroval,	že	by	čosi	také	mohlo	behať	
po	svete.	Všetky	zvieratá	majú	mená.	Králik	
s	veľkou	šticou	je	Pankáč.	Máme	aj	dve	viet-
namské	svine.	Jedna	z	nich,	tá	živšia,	fľakatá,	
sa	volá	Rebeka	a	druhá,	celá	čierna,	ktorá	je	
asi	krížená	s	diviakom,	to	je	naša	Filoménka.	
Tú	už	pozná	celý	Jakubov.	Kamarát	mi	ju	pri-
niesol	vo	vreci.	Má	na	to	nemilú	spomienku,	
keď	ju	tam	pchal,	odhryzla	mu	prst.	Okrem	
nej	máme	ešte	psa	Koriho.	Kór	v	jazyku	Su-
merov	znamená	číslo	„jedna“.	V	záhoráčtine	
je	to	„kór	hovado“,	z	toho	vyplýva,	že	náš	Kori	
je	naša	jednička.	Mačka	Cárka,	ktorá	dostala	
meno	podľa	ruských	cárov,	nás	tak	zásobuje	
potomstvom,	že	ho	nestíhame	rozdávať.	Dve	
mačičky	sa	nám	podarilo	rozdať.	Ostal	nám	
len	kocúrik	číslo	Tri.	

Čo na to tvoja manželka?
Žežulenka,	 moja	 manželka,	 pochádza	 
z	Orechovej	Potône.	Aby	mala	tu	na	Záhorí	
blízke	 stvorenie	 a	 mala	 sa	 s	 kým	 po	
maďarsky	porozprávať,	kocúrik	číslo	tri	dos-
tal	meno	„háromkocúr“.	Musím	sa	pochváliť,	
že	v	tomto	roku	som	mal	v	humne	veľmi	
dobrú	úrodu.	Zo	začiatku	to	vyzeralo	bledo.	
V	zasiatom	jačmeni	trčali	ako	telegrafické	
stĺpy	topinambury.	Manželka	ich	dvakrát	
starostlivo	vyšklbala,	ale	figu	to	pomohlo.	
Pri	susedovom	žite	sa	náš	topinamburový	
jačmeň	musel	hanbiť.	V	Jakubove	sme	mali	
vždy	problém	s	kombajnom.	Kombajnov	je	
málo	a	obilia	veľa.	Keď	som	prišiel	domov	z	
práce,	sused	mal	už	pokosené.	Prehovoril	
som	kombajnistu,	aby	zožal	aj	moje.	Keď	
už	mal	 skončiť,	 začal	 sa	mu	 kaziť	 kom-
bajn.	Občas	z	neho	vyliezol	a	pomlátil	po	
neposlušnej	mašine	kladivom.	Ani	mi	to	
nedokosil.	Rozkázal	nám,	aby	sme	doniesli	
plachty.	Keď	sme	ich	priniesli,	kombajn	začal	
na	ne	sypať.	Sypal	a	sypal.	Nasypal	obrovskú	
kopu,	len	nášho	jačmeňa	bolo	v	tej	kope	
málo.	Počul	 som,	že	sused	Marian,	kom-
bajnistovi	v	krčme	vynadal	a	zaprisahal	sa,	
že	ho	viac	kosiť	nezavolá.	Ja	sa	nehnevám.	
S	„nadúrodou“	som	bol	spokojný,	sused	mi	
teraz	šrotuje	jeho	žito	pre	našu	ľudožrútku	
Filoménku.	Asi	založím	„BER	DE	JE“,	ako	ke-
dysi	u	nás	volali	roľnícke	družstvo.	Ja	budem	
predseda.	Manželka	sa	osvedčila	pri	všetkých	
prácach	na	poli,	okolo	domu	i	v	ňom,	preto	
bude	podpredseda,	zootechnička,	rastlinár-
ka,	traktoristka,	dojička	a	šecko	ostatné.	
Vďaka	 tomu	 verím,	 že	mi	 pri	 náročnej	
predsedovskej	funkcii	ostane	nejaký	čas	
na	písanie	ďalších	veselých	vecí.

InZerCIA

S Vilom Polónyim pri pohároch.



16 17

RePORtáž RePORtáž

nADPOzeMSká AtMOSFéRA

text a foto: kristián pavúčko

hORE PO KAMENNEJ CESTE

Cesta nahor trvá asi hodinu, presviedča nás objemná Američanka. 
S partiou ďalších pútnikov  priletela iba preto, aby navštívila 
Medžugorje v Bosne a Hercegovine. Nám cesta na miesto prvého 
zjavenia trvala približne pätnásť minút. Je naozaj čarovná.

Medžugorje	 bolo	 pred	 tridsiatimi	 rok-
mi	 obyčajnou	 dedinou	 s	 pár	 stovkami	
obyvateľov.	Nikto	nechápal,	prečo	tu	po-
stavili	obrovský	kostol...	Večer	24.	júna	1981	
zbadalo	pár	detí	na	kopci	nad	dedinou	
zvláštnu	ženu	s	dieťaťom	v	náručí.	Hoci	ich	
gestom	volala	bližšie,	báli	sa	a	radšej	ušli.	
Štyri	z	nich	sa	na	druhý	deň	vrátili.	Zistili,	
že	na	kopci	k	nim	hovorí	Panna	Mária.	Od-
vtedy	sa	im	denne	zjavovala	niekoľko	rokov.	
Neskôr	prichádzala	raz	za	mesiac.	Dnes,	po	
rokoch,	majú	vizionári	okrem	Vicky	svoje	
rodiny	a	vedú	normálny	život.	Niektorých	
Panna	Mária	stále	navštevuje.	Ivana	do-
konca	každý	deň.

S paličkami
Za	dvadsaťosem	rokov	sem	zjavenia	pri-
tiahli	viac	ako	dvadsaťpäť	miliónov	ľudí.	 
Z	dedinky	sa	stalo	päťtisícové	mestečko	 

s	hotelmi,	reštauráciami,	supermarketmi	a	
obchodmi	so	suvenírmi.	Ale	aj	s	kaplnkami,	
spovednicami	a	komunitou	Cenacolo,	kde	
sa	úspešne	rehabilitujú	drogovo	závislí	
z	celého	sveta.	Dvadsaťtisíc	ľudí	z	okolia	
Medžugorja	tiež	pracuje	v	pútnickom	biz-
nise.	

Na	fotografiách	mesto	praská	vo	švíkoch	
a	pre	pútnikov	nestačí	ani	kostol	svätého	
Jakuba	a	vonkajšie	priestory	okolo	neho	 
s	päťtisíc	miestami	na	sedenie.	Dnes	však	
vidno	iba	niekoľko	skupín	pútnikov.	Mieria	
na	kopec,	popri	kaviarňach	a	obchodoch	so	

suvenírmi,	až	na	miesto,	kde	končí	asfalt	
a	začína	strmý	chodník	nahor.	Z	červenej	
hliny	 a	 naschvál	 odhalených	 kameňov.	
Vrchnú	vrstvu	pôdy	totiž	strhli,	aby	pút-
nikom	ukázali,	že	správna	životná	cesta	
nie	je	jednoduchá.	Starí	a	chorí	si	nahor	
pomáhajú	paličkami.	Jednej	pútničke	sa	
šmykla	noha	a	spadla	na	zem,	do	červenej	
hliny.
Chodník	lemujú	bronzové	reliéfy	výjavov	 
z	modlitby	ruženca.	Skupiny	veriacich	sa	pri	
nich	pristavujú,	aby	sa	pomodlili.	Spoločne,	
aj	každý	za	seba.	Prichádzajú	sem	s	pros-
bami	aj	s	poďakovaniami,	každý	má	dôvod	
vystúpiť	na	horu.	V	strede	cesty	je	veľký	
kríž.	A	úžasný	výhľad	na	mestečko	a	krajinu	
okolo,	zaliatu	podvečerným	slnkom.	
A	hore	je	miesto	prvého	zjavenia.	Tam	sa	
všetci	utíšia.	Postavili	tu	sochu	Panny	Márie	
a	všade	okolo	sú	tabuľky	s	poďakovaniami.	

na ceste nahor zámerne odkryli kamene.

Miesto prvého zjavenia.

Panna mária aj v bare.

Za	pomoc,	za	zázračné	uzdravenie.	Aj	zo	
Slovenska.	Ktovie,	ako	to	tu	vyzerá,	keď	
je	zlé	počasie.	Či	aj	vtedy	má	toto	miesto	
takú	silu.	Lebo	dnes	sa	zlaté	lúče	slnka	
odrážajú	od	červenej	zeme	a	atmosféra	
je	takmer	nadpozemská.	Aj	pre	tých,	ktorí	
neveria	v	zjavenia.

Prenasledovaní
Dole,	 v	 Medžugorji,	 vyrástli	 veľké	 ho-
tely	a	penzióny,	ubytovanie	ponúkajú	aj	 
v	súkromných	domoch,	žiariacich	rôzny-
mi	farbami.	Pojem	územné	plánovanie	
tu	asi	veľmi	nepoznajú.	V	prízemiach	sú	
obchody,	otvorené	do	neskorého	večera.	
Medžugorje	je	v	Hercegovine,	oblasti	blízko	
chorvátskych	hraníc,	s	prevahou	katolíkov	
a	obyvateľov	chorvátskej	národnosti.	Aj	
štýl	 života	a	architektúry	 tu	pripomína	
viac	Chorvátsko	ako	Bosnu.	Počuť	tu	však	

všetky	svetové	jazyky.	Napriek	tomu,	že	
cirkev	zjavenia	nikdy	oficiálne	neuznala.
Vizionári	 to	 za	komunistického	 režimu	
vôbec	nemali	 jednoduché.	Museli	prejsť	
policajnými	výsluchmi	a	rôznymi	psychi-
atrickými	vyšetreniami.	Miestny	kňaz	Jozo	
Zovko	im	tiež	najprv	veľmi	neveril.	Tiež	 
s	nimi	viedol	dlhé	rozhovory	a	nahrával	si	
ich	na	magnetofónové	pásky.	Neskôr	sa	
stal	horlivým	zástancom	medžugorských	
posolstiev.	Zatkli	ho	a	odsúdili	na	tri	a	
pol	roka.	Preverovanie	si	užili	aj	rodinní	
príslušníci	vizionárov	a	prichádzajúci	pút-
nici.	

Komunita
Dom	pre	 komunitu	 Cenacolo	 postavil	
manžel	 jednej	z	vizionárok,	Mirjany.	Ko-
munitu	 Cenacolo	 založila	 v	 roku	 1983	 
v	 talianskom	 Saluzze	 rehoľná	 sestra	

mirjana vraj vidí pannu 
máriu raz do roka, vždy 
18. marca.

Elvíra,	aby	pomohla	strateným	mladým	
ľuďom.	Odvtedy	 vyrástlo	 v	 pätnástich	
krajinách	sveta	vyše	päťdesiat	centier	
Cenacolo.	Mirjana	vraj	vidí	Pannu	Máriu	
raz	do	roka,	vždy	18.	marca.	A	každý	me-
siac,	vždy	druhého	okolo	deviatej	ráno,	
dostáva	posolstvo.	Obyčajne	ho	prijíma	
medzi	bývalými	narkomanmi	v	komunit-
nom	dome	Cenacolo.
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Výstavu nB na Hlavnej stanici inštaloval, a 
na rebríku život riskoval, Peťo Miklian. 

text: sandra tordová | foto: michal burza

nOVInKy Z nOtA Bene 
Z BrAtISLAVy 
Hrdinovia zo stanice
V	novembri	sa	v	hale	Hlavnej	železničnej	
stanice	v	Bratislave	uskutočnila	výstava	
s	 názvom	 Pomáhame	 odraziť	 sa.	 Na	
fotografiách	od	autorky	Petry	Lajdovej	
radostne	vyskakovali	 ľudia	bez	domova,	
ktorým	Nota	bene	pomohlo	odraziť	sa	od	
dna.	„Byť	jednou	z	hlavných	postáv	výstavy	
je	pre	mňa	česť.	Bola	som	na	dne	a	teraz	
môžem	byť	pre	niekoho	príklad,	že	aj	on	
sa	môže	 naštartovať,“	 konštatovala	 ex	
predajkyňa	NB,	Marta,	ktorá	dnes	pomáha	
bezdomovcom	ako	pracovníčka	útulku	a	
žije	v	nájomnom	byte.	Keď	sa	na	ňu	na	
vernisáži	vrhlo	množstvo	kamier,	v	šoku	
vtipkovala,	že	sa	cíti	ako	holubička.	„K	Nota	
bene	cítim	vďaku	a	na	seba	som	hrdá“,	už	
vážne	dodala.	Novinári	stáli	v	rade	aj	na	
predajcu	Antona,	Ivana,	či	ex	predajkyňu	a	
súčasnú	podnikateľku,	Ľubicu.	Kým	rozmo-
távala	klbčiace	sa	psíky	čivavy	v	oblečení	
z	 jej	vlastného	 internetového	obchodu,	

smiala	 sa,	 že	 z	 fotenia	 na	 trampolíne	
jej	ostal	dobrý	pocit	a	svalovka.	Reakcie	
okolia	na	jej	fotku	priamo	pod	tabuľou	
odchodov	 vlakov	 boli	 výborné.	 „Cudzí	
ľudia	sa	so	mnou	tešia	z	úspechu.	To	mi	
dodáva	odvahu,“	vraví	Ľubica.	Spolupráca	
s	usmievavou,	profesionálnou	fotografkou	
Petrou	Lajdovou,	ktorá	pracovala	tvrdo	a	
bez	nároku	na	honorár,	bola	pre	tím	Nota	
bene	čírym	potešením.	„Počas	fotenia	boli	
všetci	spolupracujúci	a	spontánni.	Zbavila	
som	sa	svojich	predsudkov,	aj	keď	som	si	
myslela,	že	žiadne	nemám,“	vraví	Petra.	
V	pamäti	 jej	ostal	zážitok,	keď	si	Anton	
počas	fotenia	vonku	vyzul	topánky,	z	obavy,	
aby	pri	skákaní	nezašpinil	trampolínu.	Po	
vernisáži	si	hlavné	hviezdy	výstavy	pochut-
nali	na	spoločnom	obede	a	rozbehli	sa	späť	
do	práce.	Výstava	bude	putovať	po	Sloven-
sku,	po	pobočkách	Nota	bene,	ktoré	o	ňu	
prejavia	záujem.	Projekt	podporili:	firma	
Bittner	a	Železnice	Slovenskej	republiky.

Mojím	najobľúbenejším	predajcom	je	Peter	
(číslo	na	obale	časopisu	má	625).	Stáva	pri	
podchode	neďaleko	Auparku.	Takmer	každý	
deň	tadiaľ	chodievam	z	práce	a	nikdy	sa	ne-
viem	dočkať	nového	čísla	Nota	Bene	a	nového	
vydania	Peťovho	Pouličného	diviaka.	Peter	má	
obrovský	talent	na	písanie	a	jeho	príbehy	ma	
zaujímajú	viac	ako	diela	slávnych	spisovateľov.	
Teším	sa	na	vydanie	jeho	knihy	a	dúfam,	že	
nájde	sponzora,	ktorý	mu	s	tým	pomôže.	A	
vždy	mu	s	radosťou	dám	cigaretku	:-)			
Marcela	Lacková	

Dávam	hlas	Ivanovi	1888	z	Račianskeho	
mýta.	Je	to	výborný	predajca,	obdivujem	
ho	pre	jeho	vytrvalosť	a	veľmi	milý	prístup	
k	zákazníkom.	Nech	sa	mu	darí.	:)	Kristína	
Mazurová

Dávam	svoj	hlas	Antonovi	891.	Antona	
som	si	veľmi	obľúbila	hlavne	z	divadel-
ných	predstavení.	Ako	herec	sa	mi	veľmi	
páči	a	mám	rada	aj	 jeho	humor.	Chcem	
mu	zagratulovať	k	cene	Zlatého	mozoľa	a	
popriať	jemu	aj	ostatným	predajcom,	nech	
sa	im	darí	a	vyjadriť	môj	obdiv	k	ich	práci,	
ktorá	vyžaduje	naozaj	veľa	trpezlivosti.		:)		
Zuzana	Staneková

Môj	predajca	je	Ľudovít	s	číslom	1006	pred	
Ternom	v	Devínskej.	Keď	idem	na	nákup	a	
je	tam,	skoro	vždy	sa	zastavím	a	zafilozo-
fujeme	si	o	ľuďoch	a	o	svete.	:-)
Milan	Korenica

Zapojte sa aj vy. Pošlite vašu 

fotku a odkaz vášmu predaj-

covi Nota bene. Vyhrajte pre 

neho zadarmo na mesiac uby-

tovňu. vy získajte víkendový 

pobyt v horách pre dve oso-

by. Termín sa posúva do kon-

ca decembra.

Čo je nOtA Bene offline fejsbúk 
Je	to	projekt	predajcov	a	čitateľov	Nota	
bene.	 Cieľom	 je	 uskutočniť	 výstavu	
fotografií	 predajcov	 Nota	 bene	 a	 ich	
stálych	kupujúcich.

Prihláste	 sa	k	 svojmu	predajcovi	NB	a	
pošlite:	 Vaše	 meno	 a	 fotku a odkaz 
Vášmu	predajcovi	spolu	s	jeho	menom	a	
registračným	číslom.

Môžete	 tak	 urobiť	 prostredníctvom	
mmS	alebo	SmS	na	číslo 0917 275 812,	
emailom	 na	 notabene@notabene.sk 
alebo	klasickou	poštou	na	adresu	o.	z.	Proti	
prúdu,	Karpatská	10,	811	05	Bratislava.

Desať		predajcov,	ktorí	dostanú	najviac	od-
kazov,	získa	na	mesiac	zaplatenú	ubytovňu.	
štyria	hlasujúci	získajú	zdarma	víkendový 
pobyt pre dve osoby	v	penzióne	Kunerád	
v	Malej	Fatre.	

Potešilo nás: 
November	prial	zamestnaniachtivým	pre-
dajcom.	Prácu	a	ubytovanie	v	bratislavskom	
penzióne	si	našla	ex	predajkyňa	Silvia,	ktorá	
predávala	pri	mestskom	úrade	Rača.	Pre-
dajca	Peter	sa	vrátil	k	svojej	obľúbenej	práci	
s	koňmi	a	predajkyňa	Petra	Veselá	si	našla	
prácu,	upratovanie	kancelárskych	priestorov.	
Naša	klientka	Eva	S.	minulý	mesiac	bojovala	
o	život.	Dnes	už	je	z	nemocnice	prepustená.	
Zázraky	sa	dejú.

Vianočný darček – len za 4 eurá! 
kúpte si novú audioknižku Muži, ženy, 
deti a pes.	 Potešte	 svojich	 blízkych	 a	
pomôžte	svojmu	predajcovi	Nota	bene,	aby	
ľahšie	prežil	zimu.	V	predaji	už	vo	všetkých	
pobočkách	NB!

Hor sa na errOr
V	dňoch	4.	a	5.	decembra	2009	Vás	Divadlo	
bez	domova	pozýva	na	festival	bezdomo-
veckých	divadiel	s	názvom	ERROR	’09.	Na	
treťom	 ročníku	medzinárodného	 festi-
valu	divadiel	v	priestoroch	Štúdia	12	na	
Jakubovom	námestí	v	Bratislave	sa	pred-
stavia	divadlá	z	Poľska,	Čiech	a	Maďarska.	
Uvidíte	aj	premiéru	dokumentu	o	Divadle	
bez	domova.	

Vďaka 
Ďakujeme,	že	ste	s	nami	v	kontakte	a	dá-
vate	nám	spätnú	väzbu	na	nás	spoločný	
projekt.	Našej	práci	veľmi	pomáha,	že	mno-
hí	kupujúci	rozpoznali,	že	riadnemu	predaj-
covi	NB	nesmie	chýbať	preukaz	predajcu	
na	viditeľnom	mieste	a	musí	dodržiavať	
kódex	predajcu.	

linka na pomoc ľuďom bez domova 
v Bratislave – 0907 733 388
Svoje	tipy	na	bezdomovcov,	ktorí	potrebujú	
pomoc,	volajte	každý	deň	od	pondelka	do	
soboty	od	17.00	do	22.00	hod.	Ďakujeme.

nepotešilo nás: 
Smútime.	Umreli	nám	dvaja	predajcovia.	
Stanislav	Dubovský	a	Ján	Polák,	ktorý	tu	
zanechal	svoju	partnerku,	našu	predajkyňu	
Moniku.	Smutní	sme	aj	preto,	že	v	decembri	
u	nás	končia	aj	naše	úžasne	šikovné	stážistky,	
Ľubka	a	Markétka.	Vracajú	sa	do	školy	do	
Ostravy.	Ďakujeme	im	za	všetko.	Budú	nám	
neskutočne	chýbať.

nOtA Bene OFFlIne FeJSBúk

Zaslaním	svojho	hlasu	súhlasíte	s	použitím	
Vášho	mena	a	fotky	v	časopise	Nota	bene	
a	na	výstave	prístupnej	širokej	verejnosti.		
Ďakujeme.

text: sandra tordová | foto: petra lajdová, vlado holina
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text a foto: jana čavojská, autorka je reportérka +7dní

NA SlOBODU SI RýChlO ZvyKlI

ZdIVené
Kone tu pôvodne nežili. Niektoré stratili majiteľov a zostali odkázané 
samé na seba, ďalšie svojim majiteľom ušli a pridali sa k slobodným 
stádam. Teraz sa potulujú po voľnej prírode, vychovávajú žriebätá a 
klbčia sa v piesku na brehu Čierneho mora.
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zVIeRAcIA kAzAJkA POntIS

RADOSť z DAROVAnIA

VIete, kAM IDe VáŠ DAR

OcHOtA PRISPIeť neSúVISí S BOHAtStVOM

Program	 Dobrá	 krajina	 dáva	 ľuďom	
možnosť	zmeniť	tvár	krajiny,	v	ktorej	žijú.	
Je	to	darcovský	program,	ktorý	umožňuje	
individuálnym	darcom	podporiť	projekty	
neziskových	 organizácií.	 Je	 interak-
tívny, adresný, priamy v komunikácii 
medzi	darcom	a	neziskovou	organizáciou,	 

jednoduchý	 a	 kladie	 dôraz	 na	 široký 
výber	projektov.	Tých	je	pri	spustení	51.	
Sú	rozdelené	do	piatich	oblastí	(zelená,	
solidárna,	aktívna,	vzdelaná	a	kultúrna)	a	
naznačujú,	ako	by	naša	dobrá	krajina	mala	
vyzerať.	Jasnú	predstavu	o	tom	má	aj	Táňa	
Pauhofová,	herečka	SND	a	členka	Správnej	

rady	programu:	„Mojím	snom	je	žiť	v	kra-
jine,	kde	si	ľudia	navzájom	nie	sú	ľahostajní	
a	 nie	 je	 im	 ľahostajné	 ani	 prostredie,	 
v	ktorom	žijú.	A	keďže	odtiaľto	nechcem	
utekať,	ani	nechcem	sedieť	a	čakať,	kým	
sa	to	spraví	samé,	rozhodla	som	sa	tejto	
dobrej	krajine	pomôcť,	pretože	jej	verím.“

Portál	 urýchľuje	 a	 automatizuje	 da-
rovanie	 tak,	aby	spôsob	vykonania	do-
brého	skutku	nebol	komplikovanejší	ako	
sám	skutok.	Darca	má	plnú	kontrolu nad 
svojím	 príspevkom	 a	 vie,	 že	 finančné	
prostriedky,	ktorými	chcel	pomôcť,	nao-
zaj	 pôjdu	 napríklad	 na	 obnovu	 hradu,	
zveľadenie	parku,	ošatenie	a	stravu	pre	
bezdomovcov,	vzdelávanie	detí,	podporia	
ľudí	s	mentálnym	postihnutím	či	obete	
domáceho	násilia.	

Ak	 sa	 darca	 zaregistruje	 na	 www.do-
brakrajina.sk,	získa	prístupové	meno	a	
heslo	do	vlastného	profilu	na	portáli.	Stane	
sa	tak	občanom	Dobrej	krajiny	a	môže	
podporovať	 dobré	 projekty.	Vo	 svojom	 
profile	uvidí,	akú	čiastku	peňazí	daroval,	
koľko	a	aké	projekty	podporuje	a	čo	pod-
porujú	jeho	priatelia.	

Projekty,	ktoré	chce	podporiť,	si	darca	vy-
berá	podľa	vlastných	preferencií.		Zvoliť	si	

môže	jednu	z	viacerých	foriem	podpory:	
internet banking, on-line platby, pla-
tobná karta alebo hotovosť.		Podporovať	
projekty	môže	aj formou SMS v hodnote 
1◊ na číslo 871.	Táto	možnosť	je	aktuálna	
iba	pre	zákazníkov	s	paušálom	spoločnosti	
T-Mobile	Slovensko	a	Orange	Slovensko.	
Finančné	príspevky	od	darcov	sa	v	plnej	
výške	použijú	priamo	na	podporený	projekt,	
ak	sa	darca	sám	nerozhodne	podporiť	chod	
programu	Dobrá	krajina.

V	Dobrej	krajine	pomáhajú	nielen	sol-
ventní	 jednotlivci	 a	 dobre	 zarábajúci	
manažéri,	 ale	 aj	 široká	 verejnosť.	 
z „obyčajných“ ľudí robí filantropov a 

inšpiruje	ich	k	dobročinnosti.	Dobrá	kra-
jina	 je	 jedinečná	možnosť	ako	dokázať,	
že	osud	krajiny,	v	ktorej	žijeme,	nám	nie	
je	ľahostajný. InZerCIA

Životný	priestor	 ľudí	 v	 dunajskej	 delte	
ohraničuje	voda.	Široké	kanály	a	slané	
more.	 Kone	 si	 na	 deltu	 rýchlo	 zvykli.	
Preháňajú	sa	popri	dunajských	ramenách,	
spia	 v	 jemnom	piesku.	 Pred	 človekom	
väčšinou	 utekajú.	 Preto	 k	 nim	 kráčam	
úplne	pomaličky.	Najprv	majú	strach	a	
držia	 sa	 odo	mňa	ďalej.	 Ich	 zvedavosť	
však	nakoniec	zvíťazí.	Najprv	prídu	hravé	
žriebätká,	ktoré	predtým	bláznivo	pobe-
hovali	hore-dole	a	pili	mliečko	od	svojich	
mamičiek.	Potom	sa	opatrne	priblížia	aj	
kobyly.	Svojimi	veľkými	očami	pozerajú	
najprv	do	mojich	očí	a	potom	aj	do	ob-
jektívu	fotoaparátu.	Zrejme	usúdili,	že	im	
odo	mňa	nehrozí	žiadne	nebezpečenstvo.	
Stádo	sa	upokojí	a	pokračuje	vo	svojom	

podvečernom	rytme	života.	Mláďatá	šantia	
vo	 vysokej	 tráve,	 mamy	 ich	 naháňajú,	
samci	na	seba	občas	vyceria	zuby	alebo	
sa	postavia	oproti	sebe	na	zadné	a	tlčú	
sa	prednými	kopytami.	Alebo	sa	hryzú	do	
šije	a	dlhá	hriva	sa	im	vlní	v	podvečernom	
vetre.	Niektoré	zdivené	kone	majú	dodnes	
okolo	krku	rozodraté	zvyšky	ohlávky	a	na	
srsti	stopy	po	postroji.
Po	brehoch	dunajských	kanálov	sa	občas	
potulujú	kone	iba	vo	dvojiciach.	Je	príliš	
romantické	prirovnať	ich	k	zamilovaným	
párom,	ktoré	si	užívajú	slobodu?	Z	brehu	
pozorujú	rybárov	aj	výletné	lode,	hlučný	
zvuk	motora	ich	občas	vyľaká.	Vtedy	sa	
otočia	a	zmiznú	medzi	stromami	niekde	
v	útrobách	delty.

preháňajú sa popri 
dunajských ramenách, 
spia v jemnom piesku.
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KUrIOZItA KUrIOZItA

cesta v čase utRpeNí

SPáSOnOSná DIeRA
Je to jedna z najzaujímavejších atrakcií v Budapešti. Tajná vojenská podzemná 

nemocnica, ktorú nedávno otvorili ako múzeum, láka návštevníkov mesta. 

Szikla Kórház – špitál v sklade, s kopou figurín vytvárajúcich atmosféru, akoby 

tu boj o životy neutíchol.

V podzemí pod budapeštianskym hradným vrchom je aj najväčšia 
výstava voskových figurín v strednej európe.

Počas 2. svetovej vojny sa tu cítili 
bezpečne aj nemeckí velitelia.

text a foto: dagmar canisová

Ešte	pred	rokom	a	pol	sa	nezdalo,	že	sieť	
podzemných	chodieb	zaujme	turistov	až	
tak	 veľmi.	 Stalo	 sa.	Toto	miesto	 rýchlo	
„zľudovelo“,	akoby	tu	bolo	stále.	Dopĺňa	
expozície	 fascinujúcej	 histórie	 celého	
Maďarska.
Podzemným	lazaretom	je	podkopaný	Zá-
mocký	vrch	na	budínskej	strane	Budapešti.	
Kdesi	nad	ním	je	okrem	honosného	chrámu	
aj	prezidentský	palác.	Desať	kilometrov	
tunelov	a	pospájaných,	upravených	jaskýň	
slúžilo	ako	dobre	opevnená	nemocnica,	
protiletecký	aj	atómový	kryt.	Svoje	sídlo	si	 
v	nej	počas	vojny	urobili	aj	nemeckí	velite-
lia	či	revolucionári	počas	protikomunistic-
kého	povstania.	Prvé	úpravy	podzemných	
priestorov	postupne	vytvárali	nemocnicu	
slúžiacu	potrebám	lekárov	počas	2.	sve-
tovej	vojny.

High society
Po	 vypuknutí	 ozbrojeného	 konfliktu	
mocností	tu	bol	len	akýsi	služobný	byt	a	
zopár	 opevnených	 jaskýň	 pospájaných	
niekoľkými	 chodbami	 s	 obmedzeným	
prístupom.	Vojenskú	chirurgickú	nemocni-
cu	tu	dal	zriadiť	vtedajší	starosta	Budapešti	
Karoly	Szendy.	Stihli	to	len	tak-tak,	ešte	
predtým,	než	americké	bombardéry	zhodili	
prvé	bomby	na	mesto.
Zranených	bolo	stále	viac.	Na	dvoch	poste-
liach	ležali	traja	pacienti	vedľa	seba.	Ako	
provizórne	postele	slúžili	aj	nosidlá	alebo	
kopy	slamy.	Nedostatok	liekov,	lekárskych	
nástrojov	a	slabá	hygiena	spôsobovali	časté	
infekcie.	Medzi	zdravotníckym	personálom	
bolo	niekoľko	ľudí	z	budapeštianskej	high	
society	a	maďarskej	aristokracie.
Na	konci	2.	svetovej	vojny	sovietske	jednot-

ky	obkľúčili	Budapešť.	Poslednou	baštou	
ich	 nepriateľov	 bol	 hradný	 vrch.	 Práve	
vtedy	 to	 tu	 fungovalo	 nadoraz.	V	 čase	
najväčšieho	využitia	v	nej	ošetrili	denne	
200	a	možno	až	300	pacientov.
Keď	sovietske	vojská	dobili	či	oslobodili	
aj	nemocnicu,	rozdávali	pacientom	ciga-
rety	a	uisťovali	sa,	či	sú	všetci	Maďari.	Po	
konci	vojnového	besnenia	začali	pacientov	
prevážať	do	nemocníc	na	povrchu.	Zavreli	
ju	v	júli	1945.	Mnoho	lekárov	vtedy	emi-
grovalo	na	Západ.	Tí,	ktorí	chod	nemocnice	
riadili	v	najhoršom,	skončili	na	komunis-
tickej	čiernej	listine	a	tri	roky	po	vojne	im	
dokonca	zakázali	činnosť.

Prísne tajné!
V	roku	1956	sa	Maďari	pokúsili	zvrhnúť	
vládu,	ktorá	bola	hlboko	v...	pozornosti	So-

vietskeho	zväzu	a	diktátora	Stalina.	Tvrdé	
boje	trvali	 len	niekoľko	mesiacov.	Za	ten	
čas,	od	vojny	spiaca,	nemocnica	opäť	„ožila“	
krvavými	osudmi.	V	tom	čase	padlo	2500	
Maďarov.	Tu	sa	však	rodili	aj	deti.	Na	svet	
spod	 zeme	 prišlo	 šesť	 chlapcov	 a	 dve	
dievčatá.
Po	roku	1956	prešli	podzemné	priestory	
veľkou	rekonštrukciou.	Okrem	nových	za-
riadení	ich	doplnili	aj	o	nukleárny	filtrovací	
systém	a	zakonzervovali	 ich,	keby	niečo...	
Samozrejme,	tej	najvážnejšej	ochrane	sa	
mali	„tešiť“	najmä	vtedajší	vodcovia		náro-
da	a	straníkov.	Komunistickí	papaláši	však	
nechtiac	prispeli	aj	k	tomu,	že	niekdajšiu	
nemocnicu	na	päťdesiat	rokov	zakonzer-

vovali,	čím	sa	v	nej	zachoval	nábytok	a	
zariadenia	 hodné	 kvalitnej	 muzeálnej	
expozície.	Tajné	a	tajomné	sa	stáva	po	ro-
koch	zrazu	smiešnym	a	mráz	naháňajúcim	
podzemným	zážitkom	súčasne.	Prístroje	
zo	šesťdesiatych	rokov	minulého	storočia	
stále	fungujú.	Stačí	ich	len	zapnúť.

život a utrpenie
Utajená	nemocnica	 tu	bola	až	do	 roku	
2002,	aj	keď	v	posledných	rokoch	slúžila	
už	viac	ako	sklad,	než	ako	vážna	inštitúcia,	
ktorá	mala	čeliť	hrozbe	kohosi	vražedného	
útoku.	V	roku	2006	vyhlásili	tieto	priestory	
za	kultúrne	dedičstvo	mesta	Budapešť.	 
O	rok	neskôr	 začali	 s	 rekonštrukciou	a	

prípravou	expozícií.	Pre	verejnosť	ju	otvo-
rili	v	marci	2008.	Vstup	je	so	sprievodcom	
každú	celú	hodinu	okrem	pondelka.
Je	to	cesta	v	čase.	Napríklad	kuchyňa	je	
stále	pôvodná.	Len	voskový	personál	má	
úplne	 nový,	 navlečený	 do	 historických	
odevov	a	uniforiem.	Scény	sú	veľmi	realis-
tické	a	slabším	náturám	sa	pri	pohľade	na	
krvavé	obväzy	a	posteľnú	bielizeň	dvíha	
žalúdok.
Život	a	utrpenie.	Podzemné	chodby	slúžili	
ľuďom	v	núdzi.	Hlbšie	v	kopci	už	boli	len	
holé	chodby,	ktoré	slúžili	ako	sklad	po-
travín,	zdravotníckeho	materiálu	a	často	
aj	ako	náhradné	izby	pacientov.

Voskový pacient pripomínajúci revolučné dni 
protikomunistického povstania.

Bunker mal ochrániť zopár vyvolených pred 
atómovou smrťou.

História podzemných priestorov v budínskom 
hradnom brale

1939 – 1945 Vojenský lazaret
1946 – 1952 Farmaceutické továrne
1956 – 1957 Revolučná nemocnica
1958 – 1962 expanzia studenej vojny
1962 – 2007 tajná nemocnica a atómový bunker

scény sú veľmi realistické 
a slabším náturám sa pri 
pohľade na krvavé obväzy 
a posteľnú bielizeň dvíha 
žalúdok.
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PríBeH text: lucia laczkó | foto: alan hyža PríBeH

vIAC AKO DIAgNóZA hO TRáPI ODPOJENIE ElEKTRINy

kleSáMe
Ruženka ešte neprepadá depresii a zúfalstvu, ale priznáva, že už melie  
z posledného. Chudoba sa na ňu cerí z každého kúta.

maroško

Občianske	združenie	Medzi	nami	sa,	aj	
vďaka	uverejňovaniu	príbehov	v	Nota	bene,	
snaží	pomôcť	sociálne	slabším	rodinám	a	
rodinám	s	postihnutým	členom	preklenúť	
bezútešnú	situáciu.	 Ide	o	 ľudí,	ktorí	sa	
nie	vlastnou	vinou	ocitli	v	ťažkej	situácii.	
Možno	 sa	 nájde	 niekto,	 koho	 príbeh	
Ruženky	oslovil	natoľko,	že	sa	rozhodne	
pomôcť	 jej	 dopracovať	 sa	 k	 zapojeniu	
elektriny	do	domu.	Aby	si	chorý	Maroš	
mohol	zapnúť	notebook,	aby	sa	Karinka	
mohla	učiť,	aby	aspoň	trochu	žili	ako	ľudia.
Číslo	účtu,	kam	môžete	posielať	príspevok:	
4	040	218	205/3100	(Ľudová	banka).	Pripíšte	
poznámku	–	Ružena.
Kontakt	na	OZ	Medzi	nami:	0915	174	507	
(medzinami@zoznam.sk)

Projekt	OZ	Medzi	 nami	 sa	 realizuje	 aj	
vďaka	podpore	Nadácie	VÚB,	ktorú	oslovila	
práca	združenia	s	konkrétnymi	ľudskými	
osudmi.

„Sakra,	 dnes	 je	 ale	blbý	deň,	 čo	už,“	 so	
smiechom	cez	slzy	nás	privíta	Ruženka	a	
zhlboka	sa	nadýchne.	„Musíme	fungovať,	
len	neviem,	dokedy	vydržím.“	Dochádzajú	
jej	totiž	aj	posledné	zásoby	energie,	elánu	
a	humoru.
Sme	v	Detve.	Škoda,	že	nie	o	dva	domy	
ďalej.	Tam	to	už	z	diaľky	kričí	človečinou,	
slušným	 štandardom	 bývania.	 Pekná	
omietka	 na	 baráku,	 ešte	 krajší	 plot,	 a	
všetko	 precízne	 vyčačkané	 okrasnými	
kríkmi.	„Aj	my	by	sme	tak	chceli,	verte	mi,“	
zaševelí	pekná	hnedooká	Karin	a	zahan-
bene	sa	ospravedlňuje	za	ich	nový	príbytok.	
„Sme	cigáni,	ale	toto	navonok	vyzerá	naozaj	
ako	u	cigánov,	ide	ma	poraziť,“	s	čiernym	

humorom,	sebe	vlastným,	povie	mama	
Ružena	a	pre	istotu	povie:	„Hádam	by	bolo	
lepšie	zavrieť	si	oči,	nie?“

Posediačky
O	jej	famílii	sme	písali	pred	poldruharo-
kom.	Vtedy	sme	však	neboli	v	Detve,	ale	
v	o	niečo	vzdialenejších	Chrťanoch,	v	Bo-
hom	zabudnutej	dedinke,	kam	sa	Ruženka	
privydala	a	 kde	 vychovávala	 svoje	dve	
deti.	Dnes	šestnásťročnú	Karin	a	o	dva	
roky	mladšieho	Maroša.	Čo	sa	zmenilo,	že	
sme	tu	zas?
Veľa	 a	 všetko	 len	 k	 horšiemu.	 „Malý“	
Maroško	rastie	ako	z	vody.	Priberá	na	váhe,	
hoci	toho	ani	tak	veľa	nespráska.	Jeho	di-

agnóza	ho	však	obrala	o	všetky	zážitky	
a	šibalstvá,	ktoré	normálne	deti	zažívajú	
denno-denne.	Od	piatich	rokov	diagnos-
tikovaná	svalová	dystrofia	začína	čoraz	
silnejšie	klopať	na	jeho	nemohúce	telo.	
Pred	rokom	vládala	útla	Ruženka	odniesť	
svojho	syna	na	rukách	aspoň	z	postele	na	
záchod	alebo	k	stolu	na	obed.	„Teraz	s	ním	
už	nepohnem.	Je	ťažký,	alebo	ja	taká	slabá?	
Neviem.	V	každom	prípade	je	to	ďalší	ob-
rovský	hendikep	pre	nás	všetkých.	Chtiac-
nechtiac	musíme	Maroška	plienkovať	a	on	
sa	strašne,	ale	strašne,	za	to	hanbí.	Jeho	
svetom	je	definitívne	už	iba	tamtá	rozhe-
ganá	posteľ.	Vidíte	tú	ošúchanú	stenu	pri	
nej?	To	je	smer	kĺzania	jeho	hlavy	v	spánku.“
Maroš	 totiž	 dokáže	 spať	 už	 len	 pri	
vypodložení	šiestimi	vankúšmi.	Už	dávno	
nevie,	čo	je	to	ľahnúť	si	a	vystrieť	sa.	Všetko	
sa	uňho	odohráva	v	sede...	„Nevadí,	hlavne,	
že	ma	nič	nebolí.	Veľmi	sa	bojím,	keď	ma	
chce	mama	čo	i	 len	trošku	posunúť	na	
iné	miesto.	Hrozne	ma	potom	bolí	telo,“	
vystrašene	ukazuje	na	chrbát	a	boky	mladý	
muž	a	bezradne	si	povzdychne.	„Dnes	je	
fakt	blbý	deň.	Nič	nemôžem	robiť.“	Jeho	
milovaný	notebook,	ktorý	získal	vďaka	
príbehu	v	Nota	bene,	 je	dnes	nadobro	
zavretý.	Nemôže	hrať	hry,	sledovať	roz-
právky.	„Ja	som	úplne	odpísaný.“	Dnes	totiž	
v	domci	nadobro	zhaslo	svetlo.	Tóthovci	
musia	fungovať	bez	elektriny.	„Doteraz	
nám	ochotný	sused	pomáhal	tak,	že	nás	
na	seba	napojil.	Ale	donekonečna	to	nejde,	
je	mi	to	jasné.	Ráno	mi	slušne	oznámil,	že	
už	končí.	Čo	som	mohla?	Len	mu	slušne	
poďakovať,	že	nás	vyše	dvoch	mesiacov	
nenechal	potme,“	 načne	najhorúcejšiu	
tému	o	rok	štyridsiatnička	Ruženka.

Ponižovania
Poďme	ale	po	poriadku.	Už	minule	sme	
písali,	že	jej	manžel	a	otec	dvoch	detí	sedí	
v	base.	Za	vraždu	mu	naparili	desať	rokov	
natvrdo	a	k	tejto	téme	sa	aj	dnes	každému	
z	členov	rodiny	ťažko	vracia.	Už	pred	osud-
ným	dňom	sa	o	veľkej	láske	hovoriť	neda-
lo,	hádky	boli	na	dennom	poriadku,	ale	
vražda?	„Muž	pichol	nožom	jedného	chla-

pa	na	zábave.	Ja	som	spala	s	deťmi	doma,	
keď	mi	na	dvere	zabúchali	žandári.	Scéna	
ako	z	hororu.	Nikomu	to	neprajem.	Ešte	si	
má	odsedieť	tri	roky	a	ja	už	nechcem,	aby	
sa	k	nám	vrátil.	Trápenia	a	starostí	mám	
nad	hlavu,	hádky	s	ním	by	boli	posledným	
klincom	do	mojej	rakvy.	A	ja	musím	žiť	pre	
svoje	deti.	 Ich	otec	by	ich	už	nespoznal.	
Nejaví	o	ne	záujem,	z	Leopoldova	pošle	
dve	povinné	pohľadnice	za	rok	a	koniec.	
Ja	doslova	nemám	ani	na	chleba	a	je	mi	
do	plaču,	keď	si	uvedomím,	že	manžel	si	 
v	base	odkladá	svoj	 invalidný	dôchodok.	
Na	deti	neposiela	ani	cent.	Teda	pardón,	
toho	roku	poslal	raz	–	sedemdesiat	euro.“
Ružena	 do	 augusta	 tohto	 roku	 bývala	 
v	malom	útulnom	domčeku	v	Chrťanoch.	
Nepôsobil	honosne,	ale	bol	čistý,	útulný.	
Ruženka	 s	 Karin	 si	 na	 poriadok	 vždy	
potrpeli.	„Odkedy	manžela	zavreli,	svokor	
mi	ustavične	vyhadzoval	na	oči,	že	žijem	
v	jeho	dome.	Boli	to	roky	neskutočného	
psychického	teroru	a	ja	som	si	priala	len	
jediné,	odísť	odtiaľ	preč.	Neprosiť	na	ko-
lenách,	aby	ma	tam	s	deťmi	nechal,	veď	
sú	to	jeho	vnúčatá.	Ponižujúca	rola,	ktorú	
nikomu	neželám.“	Stále	však	v	Chrťanoch	
ostávala.	 Nebolo	 sa	 kam	presunúť.	 So-
ciálne	byty	neexistujú,	na	nový	nemala	a	
na	prenájom	tobôž	nie.	Ako	vydatá	nemala	
nárok	na	nijaké	sociálne	dávky.	Na	fakt,	že	
muž	ich	finančne	úplne	ignoroval,	úrady	
nebrali	ohľad.	Do	práce	ísť	nemohla,	má	
predsa	doma	nevládneho	syna,	 žilo	 sa	 
z	opatrovateľského	príspevku	a	zo	sezón-
nych	„príplatkov“.	To	boli	peniažky	za	huby	
či	byliny,	ktoré	Ruženka	s	dcérou	nazbierali	

v	blízkom	lese.	Lenže,	keď	svokor	nemal	
náladu,	museli	si	vypočuť	spŕšku	primi-
tívnych	nadávok.	Ako	mu	ničia	jeho	dom.	
V	lete	si	povedala:	„Stačilo!“	Všetko	má	
predsa	svoje	hranice,	aj	ľudská	dôstojnosť.	
„Sťahujeme	sa.“

nula
Do	tetinho	vyše	roka	neobývaného	domu	
v	Detve.	Schátralého,	malého.	 „Ale	bez	
svokra,	bez	ponižovania.	Myslela	som	si,	
že	nám	tu	bude	lepšie.	Chudobne,	no	po-
kojne.	A	vidíte,	problémy	sa	len	kopia	a	
kopia.	Dom	bol	odpojený	od	elektriny	a	
keď	sme	ho	teraz	v	auguste	chceli	znovu	
zapojiť,	v	elektrárňach	nám	povedali,	že	to	

len	tak	ľahko	nepôjde.	Všetko	je	tu	staré,	
treba	dať	nové	hodiny.	A	to	je	tridsať	tisíc.	
Skoro	som	odpadla!	Milý	sused	nás	teda	
načierno	napojil,	verila	som,	že	získam	ne-
jakú	pôžičku	a	na	elektrické	hodiny	bude.	
Ale	kdeže!	Mne	už	nik	nepožičia,	ani	tie	
úžernícke	spolky.	Som	pre	každého	neren-
tabilná,	nedôveryhodná.	Jedna	veľká	nula!“
Jej	príjem	je	necelých	330	eur.	Len	osem-
desiat	ide	na	Karinkino	cestovné	do	školy.	
Prváčka	na	strednej	odbornej	škole	sníva	
o	 maturite,	 o	 manažérskej	 práci	 v	 ho-
teliérstve.	Skutočnosť,	že	niekedy	nemá	
naozaj	čo	do	úst,	že	žije	v	 jednej	cimre	

s	mamou	a	chorým	bratom	a	85-ročná	
babka	sa	tlačí	na	váľande	v	kuchyni,	že	
záchodom	je	latrína	na	dvore,	že	pre	ňu	je	
sviatkom	kúpiť	si	čokoládu	a	že	teraz,	bez	
elektriny,	sa	bude	učiť	pri	sviečkach,	toto	
všetko	a	ešte	milión	iných	detailov	Karin	
pred	spolužiakmi	schováva.	„Načo	im	to	
hovoriť?“	Verí,	že	raz	sa	im	začne	dariť:	
„Mamka	si	zaslúži	krajší	život,	tak	veľmi	sa	 
o	nás	stará.	Nie,	ona	neplače,	 tvrdí,	 že	
hlavne	Maroš	nás	musí	vidieť	silné,	stále	
sme	 totiž	 v	 porovnaní	 s	 ním	 strašne,	
strašne	bohaté.	Zdravé.“

Ruženka	si	k	Vianociam	daruje	špeciálny	
darček	–	žiadosť	o	rozvod.	Dcéra	dostane	
nárok	na	sociálne	obedy,	po	rozvode	už	
budeme	naozaj	rodinou	v	hmotnej	núdzi.	
Hoci	najlepšie	by	bolo	zamestnať	sa.	Mám	
ruky,	nohy	zdravé,	 išla	by	som	aj	kopať	
kanály,	ale	nejde	to.	Stačí,	že	len	na	dvore	
rúbem	drevo	do	pece,	Maroš	už	po	mne	
vykrikuje.	Bojí	sa	byť	sám.	A	ja	sa	bojím,	
že	ho	stratím.	Že	ho	choroba	prevalcuje.	
Svalová	dystrofia	je	jedna	z	najotrasnejších	
diagnóz,	človek	znehybnieva	postupne	a	
vedome.	Všetky	svaly	odchádzajú,	bije	len	
srdce...	V	našom	dome	je	plno	smútku,	chu-
doby	a	ja	sa	svojimi	odľahčenými	poznám-
kami	a	úsmevmi	snažím	len	zmierniť	náš	
pád	na	samé	hlboké	dno.	Verte	mi.“

mám ruky, nohy zdravé, 
išla by som aj kopať 
kanály, ale nejde to.
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hádam Nebudem pReRábať vŕtačku...

PUnČ VO VIeDnI
Často mi vŕta v hlave, ako je možné, že vianočný 
punč vo Viedni chutí lepšie ako tie zo stánkov 
u nás. Veď recept by mal mať jednotný základ 
a odlišnosti by nemali byť až také citeľné. A 
predsa sú.

Základný	recept	na	vianočný	punč	naozaj	
nie	je	žiadna	vážna	veda.	Stačí	naliať	na	
dno	nejakého	džbánika,	či	iného	štýlového	
„zásobníka“	na	punč	med.	Do	tohto	základu	
nalejeme	prevarené	víno,	ktoré	ochutíme	
bežnými	koreninami	do	vareného	vína.	Po-
tom	doň	dáme	zopár	plátkov	citróna	a	rum.	
Fajnšmekri	si	ho	naberajú	do	naberačiek,	
zapaľujú	a	pomaly	prilievajú	do	teplého	
drinku.	Niekto	dáva	namiesto	medu	cuk-
rovú	vodu,	iný	zasa	pridáva	rôzne	sušené	
či	 živé	ovocie	 či	 arómu	alebo	dokonca	
čaje.	Podľa	chuti	a	nápadov...	Možno	práve	 
v	týchto	detailoch	a	poctivosti	surovín	je	
rozdiel	medzi	punčom	vo	Viedni	a	tým,	čo	
ponúkajú	na	trhoch	o	sedemdesiat	kilome-
trov	východnejšie...

Špirálové zemiaky
Ďalšou	 neodolateľnou	 špecialitou	 vie-
denských	trhov	bývali	takzvané	špirálové	

zemiaky.	Vždy	som	obdivovala	dômyselné	
zariadenie	na	ich	výrobu.	Je	to	v	podstate	
jednoduché.	 Akýsi	 stojan	 s	 obyčajnou	
vŕtačkou.	Nie	 „príklepovkou“,	ale	 jedno-
duchou	pákou	sa	do	ošúpaného	zemiaka	
v	stojane	zaryl	špeciálny	vrták,	ktorý	zo	
zemiaka	urobil	„harmonikovitú“	špirálu.	
Rakúska	tetuška	ju	natiahla,	ako	sa	dalo	
a	potom	elegantne	utopila	vo	vriacom	
oleji.	Chrumkavé	špirálové	zemiaky	boli	
hotové	o	chvíľu.	Vždy	som	po	nich	túžila.	
Žiaľ,	minulý	rok	som	ich	už	nenašla.	Stánky	 
s	nimi	zmizli.	A	v	rýchlom	občerstvení	pred	
Prírodno-historickým	múzeom	ich	síce	mali	
v	ponuke,	ale	nerobili	 ich.	Len	sľubovali,	
že	budú.	Dúfam,	že	ich	tento	rok	objavím	
a	dožičím	si,	aby	som	nemusela	prerábať	
vŕtačku...
Špirálové	zemiaky	nie	sú	žiadna	zdravá	
strava.	Trochu	z	nich	tečie	prepálený	olej.	
Sú	však	neodolateľné.

Drobné darčeky, aj ako pastva pre oči.

Miniatúry na jednom z najväčších 
európskych vianočných trhov.

Hlavné trhovisko je pred viedenskou 
radnicou.

text a foto: dagmar canisová

hosť tam môže sedieť, koľko sa mu zachce

VIeDenSké Šálky
Hoci ani Viedeň neobišli 
moderné štýlové podniky, 
kaviarne s atmosférou klasiky 
tu jednoznačne vyhrávajú. U 
turistov, ale aj u domácich. 
Nečudo. Viedeň preslávili 
práve kaviarne. 

text a foto: kristián pavúčko

„Pekná“ Ježiško
Viedenských	vianočných	trhov	je	v	mes-
te	 niekoľko.	 Každá	 štvrť	má	 svoje.	 Tie	
najhlavnejšie,	Christkindlmarkt,	sú	pred	
mestskou	radnicou.	Trh		zvyčajne	tvorí	140	
malých	drevených	stánkov,	ktoré	ponúkajú	
tradičné	výrobky	a	špeciality.	Každoročne	
počas	 adventu	 sem	prichádza	 až	 tri	 a	
pol	 milióna	 domácich	 a	 zahraničných	
návštevníkov.
Súčasťou	 viedenských	 trhov	 sú	 aj	 kon-
certy,	vystúpenia	trubačov,	či	výstavy	pri	
jasličkách	a	stretnutia	s	Ježiškom.	Toho	 
v	rakúskej	metropole	často	predstavuje	aj	
mladá,	pekná	študentka.

Prvú	tu	otvoril	ešte	v	roku	1685	Armén	Jo-
hannes	Diodato.	O	tridsať	rokov	neskôr	
ich	tu	bolo	stopäťdesiat.	Viedenčania	si	
svoje	kaviarne	rýchlo	zamilovali.	Stali	sa	
centrom	 intelektuálneho	 života	mesta.	
Stretávali	sa	tu	umelci,	 literáti,	novinári,	
debatovali	 o	 spoločenských	 témach	aj	 
o	všetkých	novinkách.	Komu	nechutila	kla-
sická	horká	káva,	tomu	kaviarnici	ponúkli	
„wiener	melange“	–	kávu	s	mliečnou	penou	
a	medom.	Čoskoro	začali	predávať	aj	rôzne	
sladkosti,	zákusky	a	štrúdle.	Hosť	tu	mohol	
sedieť	tak	dlho,	ako	sa	mu	zachcelo,	hoci	
svoju	šálku	už	vyprázdnil.	Malo	by	to	platiť	
dodnes.	Rovnako	ako	pravidlo,	že	kaviareň	
ponúka	dennú	tlač	a	časopisy.

Spor o tortu
Príbehy	niektorých	kaviarní	sú	známejšie	
ako	príbehy	tých	ostatných.	Spomeňme	
napríklad	Café	Demel	a	Café	Sacher.	Viac	
ako	sto	 rokov	sa	medzi	sebou	dohado-
vali,	ktorá	z	nich	má	právo	vyrábať	slávnu	
čokoládovú	 tortu	 Sacher.	 Spor	 vyriešil	
až	súd	v	roku	1965	v	prospech	Sacherov-
cov.	V	kaviarni	Demel	na	ulici	Kohlmarkt	
oproti	Hofburgu	môžu	hostia	na	vlastné	
oči	sledovať,	ako	cukrári	pripravujú	torty,	
koláče	a	štrúdle.	Rodina	Demelovcov	ju	
však	 už	 nevlastní.	 Pekáreň	 a	 cukráreň	
kúpili	v	roku	1857	a	urobili	z	nej	legendu,	

zákusky	dodávali	aj	na	cisársky	dvor.	V	roku	
1972,	po	smrti	adoptívnej	dcéry	Demelov-
cov	Kláry,	predal	jej	manžel	kaviareň	veľkej	
reštauračnej	a	cateringovej	spoločnosti.	
Kaviareň	Sacher	je	dnes	luxusný	podnik	 
v	hoteli	Sacher	na	Philharmonikerstrasse	
a	jej	najcennejším	obchodným	artiklom	
je	čokoládová	torta	Sacher	s	marhuľovým	
džemom	a	polevou.	

Staré, ale moderné
Querfeldovci	sú	známa	kaviarnická	rodina.	
Manželia	Herbert	a	Anita	si	v	roku	1976	
prenajali	Café	Landtmann	na	Ring	Boule-
vard,	ktorá	síce	mala	ducha	starej	dobrej	
viedenskej	kaviarne,	ale	jej	vybavenie	už	
nezodpovedalo	modernej	dobe.	Filozofia	
Querfeldovcov	je:	naše	kaviarne	nemajú	
byť	múzeá,	ale	živé	miesta	na	stretnutia	
ľudí.	Všetky	ich	kaviarne	majú	moderný	in-
teriér	s	vhodne	zakomponovanými	klasic-
kými	prvkami	a	tradičnou	ponukou	vieden-
ských	cukroviniek.	Okrem	Café	Landtmann	
vlastnia	a	menežujú	aj	Café	Mozart,	Café	
Residenz	v	Schonbrunne,	Café	Hofburg	

priamo	v	priestoroch	Hofburgu	a	Parkcafé	
v	schonbrunnských	záhradách.	
Starú	Viedeň	pripomína	aj	nostalgická,	
správne	 zanedbaná,	 Café	 Prückel	 na	
Stubenring	24	či	obľúbená	Café	Central	
so	živou	klavírnou	hudbou	vo	Festelovom	
paláci	na	Herrengasse,	v	ktorej	sa	hosť	cíti	
noblesne.	Café	Sperl	na	Gumpendorfer-
strasse	vyhľadávajú	milovníci	viedenskej	
kuchyne,	študenti	aj	divadelní	herci.	

Káva za obrazy
Café	Hawelka	na	Dorotheergasse	je	tak	
trochu	ako	múzeum.	Všetko	tu	zostalo	
rovnaké	ako	pred	sedemdesiatimi	rokmi,	
kedy	mladí	manželia	Leopold	a	Josefína	
Hawelkovci	kaviareň	otvorili.	Po	druhej	sve-
tovej	vojne	a	ťažkých	povojnových	časoch,	
keď	 sa	 kaviarenský	 život	Viedenčanov	
znovu	rozprúdil,	sem	prichádzali	umelci,	
spisovatelia	a	novinári.	Pracovali	tu	alebo	
donekonečna	diskutovali,	 kaviareň	 zat-
várala	nadránom	len	na	pár	hodín,	aby	
ju	 pripravili	 pre	 prvých	 ranných	 hostí,	
ktorí	prichádzali	na	kávu.	Pani	Jozefína	
občas	dovolila	umelcom	zaplatiť	trebárs	
obrazom.	Dodnes	ich	zo	stien	nezvesili.	
Mnohí	hostia	tu	po	sebe	niečo	zanechali.	
Obrazy,	plagáty,	odkazy	vyryté	do	dreva.	A	
hlavne	nezameniteľný	genius	loci	tohto	
zvláštneho	miesta.

kaviareň zatvárala 
nadránom len na pár 
hodín.

Starý pán Hawelka vo svojej kaviarni so synom Günterom.
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POUlIČné BlUeS

Hlasovanie za príspevky  
z minulého čísla. neuveriteľné: 
Jozef 1828 s Hádkou pri 
pokladni a Jozef 598 s láskou 
od vás dostali rovnaký počet 
hlasov! A čo poviete na 
príspevky v tomto čísle? komu 
pošlete svoj hlas??? Pošlite 
SMS s menom autora na číslo: 
0915 779 746.

šAnCA

PredStAV SI 

Volám	sa	Štefan	a	som	tiež	predajca	ako	
vy.	A	tuto	začína	môj	príbeh	k	úspechu.	
Ráno	som	sa	vybral	na	autobus	do	mesta	
na	svoje	predajné	miesto.	Už	keď	som	
bol	na	mieste,	dal	som	si	preukaz	a	začal	
som	predávať	časopisy,	keď	tu	zrazu	sa	
zastavila	milá	pani.	Povedala	mi	„dobré	
ráno“		a	spýtala	sa,	že	prečo	ja	taký	pe-
kný,	mladý	chalan	musím	predávať		Nota	
bene,		že	prečo	nejdem	pracovať.	Tak	som	
jej	vysvetlil,	že	by	som	aj	rád,	ale	neviem,	
kde	by	som	mal	začať.	Takmi	dala	adresu	
a	povedala,	aby	som	došiel	pozrieť.	No	

viete,	v	dnešnej	dobe	sa	málokedy	stáva,	
že	vám		niekto	len	tak	dá	do	ruky	niečo,	
čo	vám	pomôže.	Chvíľu	som	váhal,	že	či	
mám	ísť.	Ale	išiel	som!	Už	keď	som	bol	
na	tej	adrese,	tak	som	sa	spýtal,	o	akú	
prácu	ide.	Pani	mi	povedala,	že	to	nie	je	
práca,	ale	kurz	na	pozíciu	čašník-barman,	
tak	som	zostal.	Keď	som	absolvoval	kurz	
čašníka-barmana,	začal	som	chodiť	na	prax	
do	jednej	s	bratislavských	reštaurácií.	Cho-
dil	som	tam	asi	dva	mesiace	a	potom	to	
začalo.	Robil	som	to,	čo	bolo	mojím	snom	
a	úspešne	asi	za	týždeň	som	odletel	na	5	

mesačné		sústredenie	na	Cyprus.	Ako	tak	
čas	plynul,	tak	aj	pobyt	na	Cypre	sa	krátil	a	
už	som	bol	posledný	deň	napätý,	či	vôbec	
dostanem	certifikát.	Podotýkam,	že	medz-
inárodný.	A	dostal	som!	A	bol	som	šťastný.	
A	tu	je	odkaz	pre	ostatných	predajcov	Nota	
bene:	„Chytajte	sa	každej	šance,	lebo	nikdy	
neviete,	čo	a	kedy	sa	vám	naskytne,	lebo	
človek		nikdy	nevie,	ktorá	šanca	je	tá	pravá.“	
Ďakujem.
S	pozdravom	ostáva	váš	kolega	Štefan	1291

Predstav	si	všetkých	ľudí,	
ako	kráčajú	po	oblohe	šťastia,
bez	starostí,
bez	obáv,
z	nového	dňa.

Predstav	si	všetkých	ľudí,	
obdarených	nekonečnou	láskou,
bez	bolestí	
a	s	nádejou
do	krajšieho	sna.	

Predstav	si	všetkých	ľudí,	
bez	hlúpeho	hriechu,
ako	ich	milujúce	srdcia
pomôžu	bez	rozdielu

v	každej	chvíli.
Predstav	si	všetkých	ľudí,	
nádherné	vysvedčenia	ich	životov,
predstav	si,	že	lietajú	úzkou	cestou,
cestou	Lásky,
cestou	zázrakov
do	neba...

Predstav	si,
aký	ľahký	by	bol	svet!

Dodo	598

ODkOPnIMe PReDSUDky, FUtBAl SPáJA
Pod	týmto	názvom	Arcidiecézna	charita	
Košice	v	spolupráci	s	mestom	Košice	a	
MČ	Košice	–	Juh	odštartovala	už	druhý	
ročník	úspešného	futbalového	podujatia.	
Jeho	cieľom	bolo	aktívne	športové	vyžitie	
a	odbúranie	predsudkov	majority	voči	
ľuďom	bez	domova.	Do	futbalového	
turnaja	sa	zapojili	klienti	zariadení	ADCH	
Košice	–	Charitný	dom	sv.	Alžbety	Košice	
–	útulok	pre	bezdomovcov,	Nocľaháreň	
Emauzy	v	Košiciach,	RKC	Stropkov	a	
RKC	Lipany	a	študenti	stredných	škôl	–	
Gymnázium	Alejová	Košice	(minuloroční	
víťazi),	Stredná	priemyselná	škola	
hutnícka	Košice	a	po	prvýkrát	si	prišli	
zmerať	sily	s	ľuďmi	bez	domova	aj	
chovanci	Detského	domova	Nižná	Kame-
nica.	Trhákom	pre	verejnosť	boli	košickí	
futbaloví	veteráni.	
Turnaj	slávnostne	otvoril	riaditeľ	ADCH	

Košice	Ing.	Cyril	Korpesio	spolu	 
s	riaditeľom	SPŠ	hutníckej	Ing.	Ladislav-
om	Makom,	CSc.	Slávnostným	hvizdom	
dvoch	rozhodcov	Jána	Šoltýsa	a	Marcela	
Koňára	sa	odštartovali	priateľské	zápasy.	
Motiváciou	pre	každého	účastníka	bola	
hlavná	cena	–	putovný	pohár,	ktorý	
získalo	družstvo	RKC	Stropkov.	
Prvotnou	myšlienkou,	prečo	zorganizovať	
takýto	turnaj,	bolo	podporiť	talenty	
našich	klientov	–	bezdomovcov,	ktorí	
sa	síce	v	súčasnej	dobe	nachádzajú	v	
núdzi,	ale	v	minulosti	sa	aktívne	venovali	
športu	-	futbalu	a	teraz	majú	možnosť	
dokázať	ostatným,	že	aj	napriek	osudu	
svoj	talent	a	vášeň	pre	šport	nestratili	a	
stále	je	v	ich	živote	niečo,	čo	im	prináša	
radosť.	A	to	sa	oplatí	podporiť.	
CHD	KOŠICE
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nA kUS ReČI text: lucia undesserová | foto: vladimír kampf

Keď jej začali chodiť listy s lekárskymi správami a nevyplatenými šekmi, 
mala výčitky, ako jej je dobre. Občas vytiahne jeden zo škatule a pošle 
peniaze. Adela Banášová verí v šancu začať znova. „Možno práve vďaka 
mne si kúpia za to niečo normálne,“ tvrdí. Možno.

aj desať euR je šaNca

nA zácHRAnU ľUDStVA

Jej rodičia chodili týždeň pred výplatou kradnúť kukuricu.

nA kUS ReČI

Ona	sama	si	vraj	nežije	zle,	ale	so	záchra-
nou	ľudstva	by	asi	mala	trošku	problém.	
Svojmu	psovi	sa	nespovedá,	lebo	potrebuje	
odozvu.	Voči	osudu	má	rešpekt	a	niekedy	
nemá	na	výber.
Boli by ste v situácii bez jedla, tepla, stre-
chy nad hlavou. Čo teraz?
Nebola	som	v	takej	situácii,	ale	moji	rodičia	
na	začiatku	svojho	spolužitia	áno.	Bývali	
kade-tade	 a	 týždeň	 pred	 výplatou	 išli	
kradnúť	kukuricu.	Viem	si	predstaviť,	že	
príbehy	ľudí	môžu	byť	rôzne	a	mám	voči	
tomu	rešpekt.	Aj	voči	osudu,	ktorý	sa	môže	
nečakane	zvrátiť.	Fandím	ľuďom,	ktorí	sa	

dokážu	z	takejto	situácie	vyhrabať.	Obdivu-
jem,	keď	si	človek	povie,	že	nie	je	v	dobrej	
situácii,	ale	snaží	sa	prežiť.
Sú vám blízke príbehy ľudí, ktoré napísa-
la ulica?
Moje	 pocity	 sú	 veľmi	 konkrétne	 voči	
konkrétnym	 ľuďom.	Musím	 ich	poznať.	
Žijem,	 ale	 úplne	 iný	 život	 a	 nerada	 sa	
tvárim	ako	Matka	Tereza.	Snažím	sa	byť	
pozitívne	naladená,	bez	nejakých	predsud-
kov,	pri	každom	rovnako.
Asi poznáte takýchto ľudí s kľukatou 
životnou cestou.
Som	v	kontakte	s	jednou	slečnou	a	s	rodi-

nou,	ktorá	má	choré	dieťa.	K	niektorým	
som	sa	dostala	práve	cez	Nota	bene.	Aj	
k	autistovi	Brankovi.	Je	dobré,	keď	človek	
pomáha	niekomu	konkrétne.	Poznám	jed-
ného	chalana.	Vyrastal	v	detskom	domove,	
už	je	dospelý	a	robí	šoféra	sanitky.	Pred	
štyrmi	rokmi	som	mu	požičala	šesť	tisíc	ko-
rún.	Hovorila	som	si,	no,	uvidíme...	A	teraz	
sa	mi	ozval,	že	by	mi	chcel	tie	peniaze	vrátiť.	
Bola	som	z	toho	hotová.	Povedala	som	mu,	
nech	si	to	nechá	na	Vianoce.
Dali ste mu šancu a on na vás nezabudol. 
Ale všetci takí nie sú, alebo?
Na	ulici	sa	mi	stáva	často,	že	ma	ľudia	

zastavujú.	 Vy	máte	 určite	 dobré	 srdce.	
Pomôžte!	Aj	taký	mladík,	čo	už	mal	asi	
všeličo	v	sebe,	chcel	odo	mňa	peniaze.	Dala	
som	mu	10	euro.	Hovorila	som	si,	že	je	na	
ňom,	ako	to	využije.	Aj	tých	10	euro	je	šanca,	
že	sa	rozhodne,	že	si	kúpi	niečo	normálne.
Je ťažké byť hore a pozerať sa triezvo na 
tých ľudí dole?
Píšu	mi	ľudia,	že	sú	hrozne	chudobní.	Posie-
lajú	mi	faktúry	za	plyn,	celé	lekárske	správy.	
Už	to	niekedy	ani	nečítam.	Zo	začiatku	som	
to	všetko	prežívala,	ale	potom	si	poviem,	
že	človek	nevie,	či	tomu	môže	veriť.	Zrazu	
nemôžem	každého	zachrániť.	Spočiatku	
som	mala	výčitky	svedomia,	ako	mi	je	do-
bre.	Až	ma	to	mrzelo.	Ale	z	času	na	čas	vy-
tiahnem	nejaký	list,	bez	toho,	aby	som	ho	
nejako	hodnotila	a	pošlem	tomu	človeku	
peniaze.	Nechávam	to	na	náhodu,	snáď	to	
vyjde.
A vyšlo to niekedy?
Istá	pani	mi	napísala	 list	 a	 strašne	mi	
ďakovala.	Asi	to	naozaj	potrebovala.	Keď	
ma	náhodou	oklamala,	nech	si	to	už	osud	
s	ňou	rieši.	Keby	som	posielala	všetkým	
ľuďom,	ktorí	pýtajú	peniaze,	 tak	by	mi	
určite	nestačilo	aj	sedem	tisíc	eur	mesačne.
Veď zarábate dobre. nie?
Stále	sa	píše,	že	ja	som	najlepšie	platená	
moderátorka	a	hrozne	bohatá.	Ale	ja	robím	
to,	čo	vidno.	Ostatné	veci	ani	veľmi	nie.	
Moderátori	väčšinou	zarábajú	na	firem-
ných	akciách	a	tie	skoro	vôbec	nerobím.	
Takže	si	myslím,	že	mám	menší	plat	ako	iní,	
verejne	menej	frekventovaní,	moderátori.	
Nežijem	si	zle,	ale	nemám	na	to,	aby	som	
dávala	tých	sedem	tisíc	eur	mesačne	na	
záchranu	ľudstva.
kto zachraňuje vás? Plačete do vankúša 
alebo si všetko vypočuje Váš psík Mini?
Často	potrebujem	hlavne	psychickú	pomoc.	
Keď	sa	to	týka	frajera,	tak	je	to	kamarátka,	
keď	sa	to	týka	kamarátky,	tak	je	to	fra-
jer.	A	keď	mamy,	tak	tiež	frajer.	S	Mini	sa	 
o	takýchto	veciach	nebavím.	Keď	riešim	
problém,	potrebujem	odozvu.	Ľudskú.
Čím chcela byť malá Adelka?
Ja	som	nevedela,	čím	budem.	Chvíľu	som	
chcela	byť	učiteľka.	Keď	som	bola	malá,	tak	
moderátorka	nebolo	žiadne	super	trendy	
povolanie.	Keby	mi	to	bol	vtedy	niekto	
povedal,	tak	by	som	si	povedala,	že	čo?!
Československá SuperStar, dva národy, 
dva jazyky. Je to zmena?
Pre	mňa	nie.	Len	ma	občas	tak	dojme,	že	
sme	sa,	myslím,	v	dobrom	spojili.	Potešilo	
ma,	keď	spievala	Leona	Šenková	Modlitbu	
pre	Martu.	To	ma	fakt	dojalo.	Naposledy	
som	to	počula	počas	revolúcie.	A	zrazu	to	

druhý	krát	prišlo	po	dvadsiatich	rokoch	 
v	najkomerčnejšom	projekte.
A české decká?
Zo	začiatku	bol	trošku	problém,	že	nerozu-
meli	po	slovensky,	ale	teraz	nie.	Už	viem,	
že	keď	idem	povedať	také	veľmi	odlišné	
slovo,	tak	ho	rovno	dám	do	češtiny,	nech	
sa	tie	deti	netrápia.
Váš dlhoročný kolega Sajfa nežiarli na 
Leoša?
Sajfa	má	s	Leošom	oveľa	lepší	vzťah	ako	
s	Pycom.	Oni	si	volávajú,	majú	podobný	
humor	a	rozumejú	si.	A	to	by	s	Pycom	nešlo.
Vraj ste si na začiatku nesedeli...
Problém	 kastingov	 je	 vecou	 strihu.	
Nemôžem	 za	 to,	 že	 z	 200	 rozhovorov	
tam	strihli	jeden,	kde	to	tak	vyzeralo.	Ale	
myslím,	že	v	tých	živých	vstupoch	to	je	už	 
v	pohode.	Leoš	rozpráva	hlasnejšie	a	viac,	je	
intenzívnejší.	Je	to	jeho	štýl	a	mne	to	nevadí.	
Ja	hovorím	menej.	Myslím,	že	sa	dopĺňame.	
Česi majú Mareša, ale z vás sú hotoví.
To	mi	lichotí.	Prišli	mi	už	aj	ponuky	na	pár	
firemných	akcií.	Ale	do	Prahy	je	to	štyri	
hodiny	 tam,	štyri	naspäť	a	 ja	keď	ešte	
aj	 ráno	vysielam	v	 rádiu,	 tak	ma	nikto	
nepresvedčí.	A	víkend	chcem	mať	voľný.	
Okrem	toho,	do	20.	decembra	je	SuperStar.
Ale nájdu sa aj zazerači. Vysoko inteli-
gentní s výstižnými poznámkami. Vadí 
to?
Sú	 aj	 takí,	 že,	 fuj,	 Banášová,	 zase.	 Ale	
nepovedia	 to	nahlas.	Pre	 tých	sú	 inter-
netové	fóra.	Nemá	význam	zaoberať	sa	tým.	
Občas	mi	príde	nejaký	mejl	typu:	„Všetci	 
v	mojom	okolí	si	myslia,	že	si	hrozná“.	To	
sa	vždy	zasmejem.	Majú	pocit,	že	sa	tlačím	
do	médií.	Pritom	fakt	polovicu	z	nich	od-
mietam.	Ľudia	majú	pocit,	že	za	rozhovory	
sú	peniaze	a	za	titulku	milión.	Potom	mi	
vyčítajú,	že	sa	všade	pchám.	A	ja	sa	pritom	
snažím	zubami-nechtami	udržať,	aby	toho	
nebolo	tak	strašne	veľa.	Nemám	na	výber.	
Jednoducho	je	to	moja	práca.	Niektorí	majú	
pocit,	že	je	moderátor	sympatický,	keď	je	
skromný,	pretože	nedá	o	sebe	rok	vedieť.
zabalím to, odídem, zmiznem im z očí. Sú 
také chvíle?
Asi	raz	za	dva	týždne.	Potom	si	hovorím:	No,	
moja,	buď	rada,	že	máš	tú	robotu.	Čo	iné	by	
si	robila?	Keby	predsa,	tak	by	som	určite	
robila	v	médiách,	lebo	by	bolo	zbytočné	
všetky	tie	skúsenosti	zahodiť.
Bulvárna redaktorka z Adely Banášovej 
nebude?
Aj	bulvár	je	umenie.	U	nás	sú	novinári	leniví.	
Oni	niečo	odfotia	z	okna	a	potom	na	to	
našijú	príbeh.	Ale	na	to,	čo	sa	reálne	deje,	
na	to	neprídu...

Vyhrajte krásny víkend
pre 4 osoby

v kopcoch Malej Fatry!
Čaká	na	vás	ubytovanie	v	nádhernom	prírod-

nom	prostredí	na	okraji	lesa,	v	rodinnom	

nefajčiarskom	penzióne	–	kúsok	od	dedinky	

Kunerád.

Víkend v penzióne kunerád pre 2 osoby 
vyhrajú 4 čitatelia ktorí sa zapoja do

offline fejsbúku

www.penzionkunerad.sk
tel.: 041/549 42 49

InZerCIA

Vyhrajte	Detské	chemické	laboratórium	
zo	súpravy	Clementoni!	Stačí	poslať
do	 31.12.2009	 na	 jaro@notabene.sk	
správnu	odpoveď	na	otázku:	„Koľko	ľudí
na	Slovensku	číta	NOTA	BENE?“	Pomôc-
ka:	www.notabene.sk
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neodmietnuť nikoho
Muži	a	ženy	neurčitého	veku,	už	roky	žijúci	
na	ulici,	mladí,	ktorí	vyšli	z	detského	domo-
va	či	ušli	od	rodičov	alebo	len	tak	od	života,	
robotníci	zo	všetkých	kútov	Slovenska,	čo	si	
vyzliekajú	pred	spaním	špinavé	montérky,	
aby	sa	do	nich	ráno	zasa	obliekli...	Pestrá	
zmes	ľudí,	ktorým	každý	večer	otvára	svoju	
bránu	nocľaháreň	Depaul	v	Bratislave,	aby	
nemuseli	prežiť	noc	v	zime,	snehu	a	daždi	
na	ulici.
Aj	 vďaka	 spoločnosti	 Slovenské	 elek-
trárne,	členovi	skupiny	ENEL,	tu	nachádza	
útočisko	denne	približne	stopäťdesiat	ľudí.	
Filozofiou	je	neodmietnuť	nikoho	–	veď	
každý,	úplne	každý	človek,	nech	má	za	se-
bou	akúkoľvek	minulosť	a	momentálne	
sa	nachádza	v	akomkoľvek	stave,	by	mal	
dostať	možnosť	prežiť	noc	v	teple,	na	lôžku,	
a	dostať	aspoň	skromné	jedlo.	Závislosť	
je	predsa	choroba,	závislý	sa	jej	nezbaví	
jednoducho	príkazom	na	dverách	útulku.	
Jedinou	podmienkou	je,	že	fľašky	s	alkoho-
lom	a	všetky	omamné	látky	musia	zostať	
vonku.	Vo	vnútri	je	ich	požívanie	zakázané.
Otvárajú	 o	 siedmej.	 Chod	 zariadenia	
zabezpečujú	dobrovoľníci.	Pri	vstupe	prehli-
adajú	prichádzajúcich,	či	so	sebou	nemajú	
nože,	iné	zbrane	alebo	fľašky	s	alkoholom.	
Ale	vraj	to	sem	už	nikto	nenosí.	Nechávajú	
si	ich	pri	ceste	v	kríkoch.
Potom	každý	hosť	dostane	svoje	vrece.	Je	
to	obyčajné	plastové	vrece,	do	ktorého	
si	 ráno	pri	odchode	odložil	prikrývky	a	

ďalšie	veci.	Na	posteli	nesmie	zostať	nič,	
nikto	 tu	nemá	stálu	posteľ.	 Iba	ženám	 
v	najmenšej	spálni	to	tolerujú.	Jedna	hala	
je	určená	ľuďom	pod	vplyvom	alkoholu	
alebo	drog,	druhá	„čistým“.	Najmenšia	je	
pre	ženy,	ktoré	si	za	väčšie	súkromie	pri-
platia.	V	každej	miestnosti	 je	niečo	ako	
malá	obývačka	s	pohovkami	a	televízorom.	
Základné	ubytovanie	stojí	50	centov.

Veľké srdce
Ochotní	klienti	naberajú	ostatným	čaj	a	
polievku	v	kútiku	označenom	ako	jedáleň.	
Ďalší	majú	na	starosti	„rajóny“,	večerné	
a	 ranné	 upratovanie.	 V	 Depaul	 sa	 dá	
osprchovať,	dostať	zadarmo	čaj,	za	pár	
centov	kávu	a	za	symbolickú	cenu	aj	kus	
oblečenia,	ktoré	do	Depaul	nosia	ochotní	
darcovia.	Ráno	odchádzajú	klienti	o	sied-
mej.	Len	chorí,	ktorí	majú	na	poschodí	
vlastnú	spálňu,	môžu	zostať	v	Depaul	celý	
deň.
Bez	strechy	nad	hlavou	sa	ľudia	ocitajú	 
z	rôznych	dôvodov.	Sú	tu	aj	slabo	platení	
robotníci	 z	 východu	 Slovenska,	 ktorí	
potrebujú	 ušetriť,	 aby	 uživili	 rodiny.	
Spávajú	v	Depaule.	Slovenské	elektrárne,	

člen	skupiny	ENEL,	ukazujú,	že	majú	veľké	
srdce.
Strecha zateká
Zariadenie	má	však	aj	kopu	nových	pro-
blémov.	Ten	najmarkantnejší	 je	 nárast	
počtu	chorých	klientov.	Riaditeľ	diecéznej	
charity	Nitra	a	riaditeľ	Depaul	Slovensko	
Juraj	Barát	vysvetľuje:	„Z	nášho	pohľadu	
to	vyzerá	tak,	že	nemocnice	posielajú	ľudí	
do	domáceho	ošetrenia	skôr,	ako	by	bolo	
vhodné	a	klamú	o	ich	skutočnom	zdravot-
nom	stave.	Tento	rok	nám	rapídne	narástol	
ich	počet	a	predpokladané	kapacity	im	
už	nestačia.	My,	žiaľ,	nie	sme	na	takýto	
stav	 pripravení.	 Nemáme	 dostatočný	
zdravotnícky	personál	a	ani	materiál	na	
ošetrovanie	a	poskytovanie	zdravotníckej	
starostlivosti.“
Juraj	Barát	tiež	konštatuje,	že	tento	rok	
začali	klientom	poskytovať	intenzívnejšiu	
sociálnu	 pomoc.	 „Podarilo	 sa	 nám	
dosiahnuť	vyššiu	kvalitu	v	obmedzených	
podmienkach	a	to	aj	napriek	tomu,	že	zá-
pasíme	s	kopou	technických	problémov.	
Budova	je	v	zlom	stave.	Zateká	do	nej	cez	
poškodenú	strechu.
Magistrát	nám	sľúbil,	že	do	konca	voleb-
ného	obdobia	túto	situáciu	vyrieši	a	pridelí	
nám	 nejaké	 vhodnejšie	 trvalé	 miesto.	
Podľa	našich	predstáv	by	 to	mohli	byť	
dve	až	tri	zariadenia	v	rôznych	častiach	
Bratislavy,	aby	sme	mohli	poskytovať	stále	
komplexnejšie	 služby	pre	 tých,	 ktorí	 to	
potrebujú,	nielen	základné	ubytovanie.“

PIáR text: dagmar canisová, kristián pavúčko | foto: jozef ondzik PIáR
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bez dobRodiNcov by NiektoRí ľudia zomieRali Na ulici

nenAHRADIteľná 
nOcľAHáReň
Nebyť Slovenských elektrární, člena skupiny ENEL, možno by podprahová 
ubytovňa Depaul neďaleko bratislavského letiska, ktorá zachraňuje životy 
ľuďom v krajnej núdzi, mala existenčné problémy. Spásonosná podpora na-
šťastie prichádza každý rok.

Čitateľom	Nota	Bene	určite	neuniklo,	že	
projekt	podprahového	útulku	Depaul,	ktorý	
mal	pôvodne	slúžiť	ako	nocľaháreň	iba	
počas	zimy	2006/2007,	bol	aj	vďaka	spolu-
práci	so	Slovenskými	elektrárňami,	členom	
skupiny	ENEL,	 rozšírený	na	nocľaháreň	 
s	 prevádzkou	 počas	 celého	 roka.	 Rok	
pred	spustením	Depaulu	najmä	v	uliciach	
Bratislavy	 zomierali	 ľudia	 bez	 domova.	
Doslova	mrzli.	Táto	krutá	nespravodlivosť	
motivovala	mnoho	 zodpovedných	 ľudí.	
Tak	prišla	na	svet	podprahová	noclaháreň.	
Ľudia	v	tej	najväčšej	núdzi	sa	presťahovali	
do	veľkej,	nevyužívanej	haly	z	provizórnych	
priestorov	stanov	civilnej	ochrany.

Vzácny podporovateľ
Slovenské	 elektrárne,	 člen	 skupiny	
ENEL,	podporujú	aj	ďalšie	projekty	pro-
gramom	Energia	pre	ľudskosť.	Napríklad	
rekonštrukciu	priestorov	Brány	do	života	
–	útočiska	pre	týrané	ženy,	deti	a	vlastne	
všetkých,	ktorí	v	ťažkých	chvíľach	potrebujú	
pomocnú	ruku.	Firma	ďalej	podporila	pro-
jekt	nadácie	Silvie	Gašparovičovej	–	Linka	
pomoci,	krízové	centrum	a	edukačné	cen-
trum	pre	obete	násilia.	Výrobca	elektriny	
nezabudol	ani	na	zbierku	Hodina	deťom,	
ktorú	organizuje	Nadácia	pre	deti	Sloven-
ska	a	je	zameraná	na	skvalitňovanie	života	
detí	a	mladých	na	Slovensku.

V	 lokalitách,	v	ktorých	Slovenské	elek-
trárne,	 člen	 skupiny	 ENEL,	 vyrábajú	
elektrinu,	 podporujú	 viaceré	 sociálne	
aktivity.	Letný	tábor	pre	deti	zo	sociálne	
znevýhodneného	prostredia,	Úniu	nevi-
diacich	a	slabozrakých,	viaceré	vianočné	
sociálne	 projekty,	 rozvoj	 športovej	
činnosti	pre	zrakovo	a	sluchovo	posti-
hnutých	športovcov,	podporujú	detské	
domovy	v	lokalitách,	poskytli	príspevok	
na	 tvorbu	Účtu	na	uzdravovací	pobyt	
pre	 choré	 deti	 s	 viacnásobným	posti-
hnutím	a	nezabudli	ani	na	nemocnice,	
rehabilitačné	a	zdravotnícke	zariadenia	
v	každej	lokalite.

Bratislavská nocľaháreň Depaul na kraji mesta je asi pol kilometra od 
zastávky „šesťdesiatjednotky“ smerujúcej na letisko.

nechávať ľudí na ulici je nezodpovedné, 
nech sú v akomkoľvek stave.

každý by sa chcel postaviť na vlastné nohy 
a mať sa podľa svojich snov.

nocľaháreň Depaul nie je len smutný svet, 
aj keď do neho prichádzajú ľudia z dna 
spoločnosti.

Nemocnice prepúšťajú 
čoraz viac nedoliečených 
pacientov.
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Distribučné miesta
Bratislava 
O.z.	Proti	prúdu,	Karpatská	10,	811	05	Bratislava,	sociálni	pra-
covníci:	Peter	Adam,	Peter	Kadlečík,	Nora	Volčková,	Tomáš	Kubiš,	
Ivan	Lorenc,	tel	02/5262	5962,	poradcovia@notabene.sk
Banská Bystrica 
Organizácia:	Slovenský	červený	kríž,	Gabriela	Krchmanová,	Pod	
Urpínom	6,	974	01	Banská	Bystrica,	Tel:	048/415	30	39,	Mob:	0903	
744	491,	sus.bbystrica@redcross.sk	
Čadca
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Gianny,	Kukučínova	6,	
022	01	Čadca,	Tel.:041/432	40	88,	0918	874	839,	Kontaktná	osoba:	
Katarína	Melicháčová,	charita.cadca@centrum.sk		
Hlohovec
O.z.	Pokoj	a	dobro,	Pribinova	51,	900	28	Hlohovec,	033/7423827,	
Pavol	Šoka,	viera.vavrova@d2u.sk	
kežmarok
O.z.	Hviezda,	Lanškrounská	16,	060	01	Kežmarok,	Hviezdoslavová	
32,	059	01	Spišská	Belá,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Kežmarok,	
Hlavné	nám.	1,	Maria	Galdunova,	Tel:	052/46	60	212,	Mob:	0905	
886	546,	komunita@kezmarok.sk	
košice 
ADCH	Košice,	Charitný	dom	sv.	Alžbety,	Bosákova	ul.,	040	01	

Košice,	Helena	Havrilová,	Tel:	055/229	21	98,	Mob:	0905	595	520,	
helena.havrilova@zoznam.sk,	www.charitakosice.sk	
levice 
O.z.	Miesto	v	dome,	Sama	Chalupku	7,	934	01	Levice,	Ľubica	
Prištiaková,	Tel:	036/63	10	273,	Mob:	0903	500	940,	miroh@
miestovdome.sk		
Malacky 
Križovatky	n.o.,	Azylové	centrum	Betánia,	Ľudovíta	Fullu	16,	901	
01	Malacky,	Dušan	Cauner,	Tel:	034/772	24	57,	Mob:	0902	230122,	
acbetania@orangemail.sk	
nitra 
Diecézna	charita	Nitra,	Samova	4,	950	50	Nitra,	Klára	Labošová,	
Tel:	037/772	17	38,	92,	Mob:	0907	451	771,	rafael.charita@gmail.
com,	www.charitanitra.sk	
nové zámky 
Béla	Magyar,	0918/	497	688,	belamagyar@zoznam.sk,	Kornélia	
Magyarová	-	Betlehem,	M.R.	Štefánika	10,	940	01	Nové	Zámky
Piešťany 
ÚZ	Domum,	Bodona	55,	921	01	Piešťany,	Eva	Papšová,	Tel:	033/	
77	27	687,	Mob:	0915	400	577,	domum@kios.sk	
Poprad 
Zariadenie	sociálnych	služieb,	OZ	Korene,	Levočská	56,	058	01	
Poprad,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Poprad,	Odbor	sociálny,	Po-

KAmenné PóZy
každá doba má svoje gestá. Dajú sa podľa nich ľahko čítať dejiny. zvlášť, keď sa nám nadlho 
zachovali v pózach sôch.  napríklad antické sochy pôsobia pokojným a váženým dojmom. Aj 
keď sú už často bezhlavé. žiadne prehnané emócie z nich necítiť. Jednoducho vypovedajú 
o živote. ľudské telo v nich naznačuje hodnoty zdravia a bytia.
Sochy v kresťanských kostoloch sú ešte vážnejšie a snažia sa pôsobiť ešte pokojnejšie a 
vyrovnanejšie, pretože si našli cestu k Bohu. tvária sa skromne, aj napriek tomu, že sú často 
bohato zdobené. V podstate naznačujú to, čo chceli ľudia dosiahnuť. lenže, život bol iný...
Aj v čase budovania socializmu sochy vypovedali o inom, ako o všednosti. Gestá vtedajších 
sôch sú rozšafné, zveličené a agresívne. Ak také náhodou nie sú, tak aspoň vystretou rukou 
ukazujú správny smer pospolitému ľudu. tak to je a hotovo! Má niekto námietky?

text a foto: degmar canisová

pradské	nábr.3,	058	42	Poprad,	Erika	Mižigarová,	Tel:	052/716	03	
75,	73,	Mob:	0910	99	16	12,	0907	574	656,	socialne@msupoprad.sk	
Senica
Zariadenie	sociálnych	služieb	n.o.,	Štefánikova	11B,	905	01	Senica,		
Martina	Snopková,	Tel:	034/622	84	56,	Mob:	0903	764	072,	snop-
kova@zsssenica.sk		
trenčín
Dom	Charity	Jeremiaš,	Soblahovská	65,	911	01	Trenčín,	Marcel	
Galiovsky,	Tel:	032/65	263	63,	Mob:	0908	591	019,	jeremiasnr@
slovanet.sk		
trnava
Trnavská	arcidiecézna	charita,	Hlavná	43,	917	01	Trnava,	Lucia	
Konečná,	Tel:	033/533	31	59,	Mob:	0910	788	031,	lucia.konecna@
centrum.sk,	www.charitatt.sk	
Vranov nad topľou
ADCH	Charitný	dom	pre	mládež,	Lúčna	812,	093	01	Vranov	n.	
Topľou,	Beáta	Bronišová,	Tel:	057/44	315	78,	Mob:	0904	981	536,	
chdmvranov@zoznam.sk		
žilina 
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Vincenta,	Predmestská	
12,	010	01	Žilina,	Tel.	a	fax.:041/724	47	95,	mobil:	0918	314	197,	
Kontaktná	osoba:	Gabriela	Huliaková,	charitaza@gmail.com.

BOdKA
Podľa štatistík je manželstvo jednoznačne hlavnou...

InZerCIA

n
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Vianočný darček pre Vášho miláčika

ZDRAVÉ PSIE KOLÁČIKY
cena 2,50 Euro

s príchuťami: slaninková, tuniaková, mätová, cesnaková...

Ďalej ponúkame pre Vašich psíkov a mačičky:
Lacné a kvalitné obojky, pelechy, oblečenia, prírodné krmivá a kozmetiku... 
Strihanie – aktuálne aj v zime! Vášmu psíkovi bude príjemnejšie bez zamrznutých snehových brmbolcov v srsti. 

Každý zákazník, ktorý si objedná vianočný balíček, získava zdarma darček.

Na Vaše objednávky sa teší Ľubica Chlpíková na www.webareal.sk/dream
alebo na 0907 473 718.




