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Preukaz do univerzitnej knižnice 
dostal so zľavou. Teraz len 
tak sám od seba študuje. Chce 

sa lepšie vyznať v počítačoch, aby 
nezaspal dobu. Ona je pod jeho 
ochranou. Starostlivo ju obsluhuje 
a snaží sa, aby jej nič nechýbalo.

Zdenek sa narodil v Bratislave pod hradom. 
V tom čase tu bola ešte kopa českých 

úradníkov. Preto nemá 
v mene na „éčku“ 

mäkčeň. „Mne 
tá skomolenina 
neprekáža.“
O tom, ako sa 
dostal na ulicu, 
nechce hovoriť. 
„Desať rokov 
som sa preto 
trápil. Už dosť. 

Mama zomrela. 
Pokiaľ je človek 

zdravý a dokáže 
si zarobiť, mal by 
si hľadieť svojho 
a nefňukať. Na to, 
že ma brat oklamal, 
chcem čím skôr 
zabudnúť.“
Svoj život na ulici 

začínal ako staničný 
žobrák, odkázaný 
na polievky 

z charity. Pred 
piatimi rokmi mu poradili predávať 
časopis. „Odvtedy neupadám 
a darí sa mi slušne žiť.“
Spočiatku prespával na 
železničnej stanici Železná 
Studienka, potom u prvej ženy... 
Ženatý bol dva razy, jeho syn 
robí ošetrovateľa v nemocnici 
a dcéra má pätnásť rokov.
S priateľkou Alenkou sú 
spolu už tri mesiace. Poznali 
sa najprv len zvidenia 
z Nota bene. Alenka 
máva problémy 
s alkoholom. 
Naposledy ju 
Zdenek vytiahol 
z partie 
„čučárov“ 

– nekonečných 
popíjačov 
lacného vína na 
námestiach.
Bývajú spolu 
v chatke 
v bratislavskej 
Dúbravke. 
V taškách vláčia 
osobné veci, 
doklady a to 
najcennejšie, čo 
majú. „V polozbúranej 
chatke to nechať 
nemôžeme, veď 
by nám to ukradli,“ 
vysvetľuje Zdenek.
So sebou si nosia aj 
vedierka v ktorých perú 
veci tam, kde sa im to 
podarí. „Operieme a keď je 
teplo, tak si veci rozvešiame 
na stromy a kríky. Na slniečku 
rýchlo uschnú.“
Alenka je tiež Bratislavčanka. 
Odišla od muža, ktorý ju naučil 
piť... Vlastne slopať. „Nevychádzali 
sme spolu. Bol o štrnásť rokov starší,“ 
spomína.
Náš párik sa rozhodol čím skôr skoncovať 
s alkoholom a nenalievať sa. „Teraz 
nakupujeme u jednej pani dobré ríbezľové 
víno. Je vraj dobré na zdravie. Nepijeme 
veľa. Liter a pol nám vydrží aj dva večery. 
Keď som Alenku spoznal, bola naliata 

v jednom kuse.“
A kamienok pre 

šťastie, 

ktorý 
nosí 
Zdenek na krku aj 
s preukazom predajcu? „Ja 
vlastne ani neviem, či je to kamienok pre 
šťastie, alebo pre nešťastie... Dostal som 
ho na ulici pred tromi rokmi v čase, keď 
Nota bene predával aj herec Ladislav 

Chudík, aby nám pomohol. Dala mi ho 
taká mladá dievčina v električke... 
Že pre šťastie. Každý si myslí, 
že to len zdvihla zo zeme a že 
ho mám zahodiť. Veď doteraz 
som šťastie nemal. Ja si ho ale 
nechávam. Čo keby náhodou,“ 
hovorí Zdenek. „Kto chce 
fotografiu kamienka pre šťastie, 
nech mi napíše na mailovú adresu: 

benoni@zoznam.sk.“
TEXT A FOTO: 

DAGMAR CANISOVÁ

To najcennejšie majú stále pri sebe

Kamienok pre šťastie

On je starostlivý a ju 
jeho pozornosť teší.

1

Nosia si so sebou 
všetko cenné. Aj 
„práčku“.

2

Pohotovostná šálka, škatuľka 
s náušnicami, vypratá 
bielizeň, obľúbená kazeta so 
zahraničnými pesničkami, 
prívesky pre šťastie 
a Zdenkove nenahraditeľné 
diskety. Má na nich všetko, čo 
potrebuje.

3

4

6

5
8

7
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Kódex 
predajcu
časopisu 

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

2. Predajca nesmie časopis predávať 
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 verejnosťou 
a s ostatnými predajcami používať 
vulgárne výrazy, nadávky a rasistické, 
sexistické a iné spoločensky neprípustné 
výrazy.

5. Predajca nesmie pri predaji časopisu obťa-
žovať okoloidúcich, zdržiavať 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 časopis na 
súkromnom priestore (ak na to nemá 
povolenie vlastníka).

 9. Predajca nesmie páchať kriminálnu 
činnosť alebo takejto činnosti  po máhať, 
zvlášť ak je označený preukazom 
predajcu, alebo ak má so sebou časopisy.

10. Predajca nesmie predávať časopisy 
neregistrovaným alebo vylúčeným 

 predajcom.
11. Predajca nesmie nesprávne vydávať 
 z finanč nej čiastky prijatej od kupujúceho.
12. Predajca nesmie od kupujúceho 

požadovať sumu inú, ako je oficiálna cena 
časopisu.

22 - 23 Metropola 28 - 31 Pútnik24 - 25 Príbeh

8 - 11 Téma 18 Aha ho! 20 - 21 Do minulosti

FOTO NA OBÁLKE: DAGMAR CANISOVÁ

Máme more
Slovenské more je vraj v Chorvátsku. 
Ktovie. Jedno je však isté: Pre našinca je 
to miesto, ktorému asi najlepšie rozumie 
a kam sa už roky vracia. A má to sem 
blízko. Aj tu však na človeka môžu číhať 
rôzne nástrahy. 

Vodník
Podvodný svet je jeho celý život. Kedy len 
má chvíľu voľna, vrhá sa aj s fotoaparátom 
do vĺn riek, jazier, morí a oceánov, aby 
odtiaľ priniesol unikátne zábery. Má rád 
pokoj života pod hladinou aj pokoj dní na 
svojej chate v Bodíkoch. 

Predstava raja
Samotár s horúčkovito planúcimi očami, 
túlajúci sa ulicami Barcelony s jediným 
projektom v hlave: ohromnou katedrálou, 
zložitou a krásnou stavbou, akú pred ním ešte 
nikto nevytvoril. Geniálny architekt konca 19. 
a začiatku 20. storočia Antoni Gaudí...

Braňo
Hlavným pánom celej famílie je Roth junior. 
Liečba delfinoterapiou zabrala, autistický 
chlapec sa upokojil, snáď sa podarí dostať 
sa k delfínom znovu. Odušu pobehuje 
z izby na chodbu, sem-tam pritom drgne 
do hocičoho, čo mu príde pod ruku. 

Thessaloniki 
„Toto mesto treba vidieť a zažiť na vlastné 
oči. Nemá cenu o ňom rozprávať. Aj tak si 
to nikto nedokáže predstaviť,“ hovorí Adonis. 
„Choďte v Grécku kam len chcete a opýtajte 
sa Grékov, ktoré mesto je podľa nich to naj. 
Väčšina odpovie, že Thessaloniki.“

Kristovi za chrbtom
Po novom má brazílske Rio de Janeiro 
jeden z divov sveta. Otvára tu svoju 
kamennú náruč kolosálna socha. To čo je 
však dôkladne ukryté za mohutnou horskou 
hradbou, je temný tieň chudobných štvrtí 
favelas na sever od centra.
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Minule boli u nás v Nota bene na návšteve 
dvaja profesori z USA. Zastavili sa v rámci 
projektu, ktorý bol zameraný na mapovanie 
situácie v strednej Európe. Priznali, že ich 
študenti si našu časť sveta predstavujú 
ako ich mexické pohraničie – zaostalú 
a chudobnú. Samozrejme, že sme nad 
tým neveriacky krútili hlavami. Veď ako si 
možno nás, ekonomického tigra Európy, 
mýliť s nejakou zaostalou krajinou... Potom 
som si však spomenul na rómske osady pri 

Slovenskom raji, okolie Spiša a niektoré notoricky známe sídliská 
a uvedomil som si, že aj takú tvár má naše krásne Slovensko. Na 
druhej strane, centrum Detroitu vyzeralo počas mojej návštevy 
horšie ako Petržalka v roku 1982. Všetko rozbité, samé lešenie 
a smeti po stavbároch. Bolo vidieť, že v centre bývali len tí 
najchudobnejší. Každý, kto mohol, išiel bývať na predmestia, ktoré 
boli, naopak, veľmi pekné. Po uliciach centra prešiel po uzučkom 
chodníku (načo široký, kde všetci potrebujú parkovať, nie chodiť 
pešo) len raz začas nejaký nešťastník, ktorý mal auto zrejme 
v oprave. Apropo auto – v Amerike existuje niekoľko časopisov 
typu Nota bene, ale príliš sa im nedarí. Keď sme tu spolu s našimi 
zahraničnými hosťami dumali nad tým, prečo je to tak, dospeli sme 
k záveru, že okrem omnoho väčšej konkurencie iných časopisov 
v tom zohráva úlohu aj fakt, že Američania všade jazdia autom. 
Takže stretnúť predajcu pouličného časopisu ani nemajú veľmi 
kde. V nákupnom centre byť nemôže, z parkoviska pred ním ho 
tiež vyhodia, na vzdialené predmestia, kde žijú bohatší ľudia, MHD 
nechodí, lebo všetci, čo tam bývajú, majú autá. Ako dobre, že my 
Európania chodievame po centrách našich miest pešo. Aj vďaka 
tomu stretávame ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc a my máme 
šancu prejaviť niečo z našej vrodenej solidarity.  

JARO ŠIPOŠ
FOUNDRAISOR NOTA BENE

  19.06.2007 22:35
Nedavno som si kupila knihu Ulica, moj domov. Jej autora, pana Juliusa, 
poznam osobne. Vyborne pise, dokazal to aj v tejto knihe. Dakujem mu 
za to, s cim sa nam v nej zdoveril. Za to, co vlozil medzi riadky. Za kus 
vlastneho zivota. Pan Julius, dakujem, pozdravujem a prajem Vam len to 
najlepsie. Najma pevne zdravie. Eva z kniznice.

  20.06.2007 16:00
Ak v TN nahodou stretnem predajcu, snazim sa vzdy kupit NB. I ked mam 
len 15, tie peniaze vzdy rada obetujem. Zdravim pani mamicku s malym 
Tonkom spod brany. Miska :)

  03.07.2007 19:43
Dnes vecer v BA na stanici som presiel okolo predajcu NB. Mal som 
hudbu v usiach a nevsimal som si ho. Po par metroch som si uvedomil, 
ze v ruke mam casopis za stovku, preco by som ho teda nemohol 
podporit?! Vratil som sa, kupil NB a po milych slovach od predajcu som 
s dobrym pocitom pokracoval v ceste. Rado

  10.07.2007 20:24
Dnes po narocnom dni v praci a nahnevanych milion ludi okolo mna mi 
padol do oka jeden, ktory sa usmieval aj napriek tomu ze sa schylovalo 
k dazdu. Bol to pan s reg. cislom 18 a stretli sme sa pred priorom ZV. 
Dakujem za pekny den. Dada

  12.07.2007 19:35
Obdivujem bezdomovkynu ktora predava NB pred tescom na kamennom 
namesti v BA. Je vo vysokom stadiu tehotenstva a urcite musi byt 
unavena z toho vystavania na slnku ale vzdy sa na ludi usmieva a je velmi 
prijemna. Drzim jej palce :-) mirka

Všade autom POZOR!
Nenechávajte si pre seba, ak vám niektorý z predajcov zdvihne 

náladu, alebo naopak, adrenalín. Pošlite nám SMS na číslo

0 9 1 5  7 7 9  7 4 6

SMS PRE PREDAJCOV

TOTO VYDANIE  NOTA BENE PODPORIL I  A J :

HLAVNÍ  PODPOROVATELIA  PROJEK TU NOTA BENE :
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Predajca Nota bene 

Július, ktorého glosy 

poznáte zo stránok 

Nota bene, vydáva 

knihu Ulica, môj 

domov, ktorá obsahuje 

jeho najzaujímavejšie 

postrehy zo života 

a o živote na ulici. 

Vy máte jedinečnú šancu zakúpiť si 

ju u predajcov Nota bene za 100 Sk. 

Polovica z tejto sumy zostáva predajcovi.

Július

ulica
M Ô J 
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Dobrá večera s našimi 
predajcami má svojich 
prvých závislých, ktorí 
svojimi „esemeskami“ 
hrajú vabank. Áno, 
alebo nie. V najbližšom 
čase očakávame 
ďalších „závislákov“ 
pachtiacich sa za 
dobrou večerou 
v luxusnej indickej 
reštaurácii KRIŠNA 
v Boteli MARÍNA na 
vlnách Dunaja priamo 
pod hradom. Vďaka 
láskavosti majiteľov 
sa u nich bude môcť 
vyžrebovaný „posielač 
sms“ najesť do 
prasknutia. Žrebujeme 
zo všetkých sms, ktoré 
prídu na naše redakčné 
číslo! Nevynechávame 
ani tie najkritickejšie.

Na vysokej nohe

Tentoraz si príjemné prostredie indickej reštaurácie na vlnách 
Dunaja doslova vychutnal predajcovský párik Zdeno a Alenka. 
Pri dobrom jedle im hral na klavíri sám majster Richard Rikkon. 
Čitateľov sme nechali dovolenkovať.

Foto: dac

REGISTRÁCIA DOMÉN
.sk .cz .eu .com .net .org .info .biz
PREVÁDZKA VAŠICH WEBSTRÁNOK
S GARANCIOU 100 % DOSTUPNOSTI

Infolinka 0910 96 96 01

WWW.DOMAINS.SK
Inzercia

� Hľadám dobrých ľudí, ktorí by mi 
darovali automatickú práčku, rozťahovací 
gauč a športový kočík, nakoľko mám 3 
malé deti. Vopred vám ďakujem. Sida 
1629, kontakt: 0914 157 441.

� Prosím, kto daruje matke kočík pre 
novorodencov – dvojčatá plus oblečenie? 
Ďakujem. Monika 1804, Kaviareň Zora 
- Záhradnícka ulica, kontakt: výdajňa Nota 
bene: 02/52 62 59 61.

� Mladá rodina s dvomi školopovinnými 
deťmi hľadá do prenájmu chatku s
elektrinou a vodou. Vopred vám ďakujem. 
Silvia 1758, Dúbravka - Homolova
ulica, kontakt: výdajňa Nota bene: 
02/52 62 59 61.

� Umývanie okien a natieranie okenných 
rámov. Cena dohodou. Gabriel
134, Rača - Rema 1000, kontakt: 
0949 611 092.

� Kto daruje televízor, chladničku, rádio, 
práčku? Augustín 699, kontakt výdajňa 
Nota bene: 02/52 62 59 61. Ďakujem. 

� Mladá rodina hľadá chatku do prenájmu 
alebo do starostlivosti. Za symbolickú cenu. 
Ďakujeme. Miloš 757, kontakt výdajňa Nota 
bene: 02/52 62 59 61. 

INZERÁTY PREDAJCOV

?
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 Malaga  Varna  Thessaloniki  Catania 
Nové destinácie z Bratislavy:

Tradičné letné destinácie: 
 Neapol  Split  Dubrovnik  Atény  Barcelona  Burgas

 

Už vieš kam poletíš?

200x140_leto.indd 1 22. 5. 2007 10:18:07

R
akúsky podnikateľ dal bezdomovcovi 
Karolovi ubytovanie a pomáhal mu, 
ako sa dalo. Karol ho párkrát sklamal, 
ale to už nie je podstatné. Leží 

s ťažkým poškodením mozgu v nemocnici 
a pravdepodobne sa už nepreberie z kómy.

Rakúšan, ktorý podniká na Slovensku, 
sa s predajcom Nota bene Karolom 
(58) zoznámil na ulici. „Zaujalo ma, že 
hovorí po nemecky,“ vysvetľuje lámanou 
slovenčinou. „Povedal mi, že istý čas žil 
v Nemecku. Bol tam ženatý a má jedného 
syna.“
Karol bol čistý, upravený predajca, ktorý sa 
v minulosti liečil zo závislosti na alkohole. 
Mal za sebou jednu mozgovú porážku 
a živil ho predaj Nota bene a drobné 
brigády. „Chcel som pomôcť niekomu 
na ulici. Vo firme máme malý byt, kde 
nikto nebýva, tak prečo tam nenasťahovať 
človeka bez domova? Aj pre bezpečnosť 
firmy by bolo dobré. Tak som to ponúkol 
Karolovi,“ konštatuje jednoducho podnikateľ 
z Rakúska. 

Porážka
Karol sa do bytíka nasťahoval. Podnikateľ mu 
sľúbil aj nejakú finančnú podporu ako odmenu 
za to, že bude v noci „doma“. „Občas som 
ho poprosil o nejakú pomoc vo firme a on mi 
vždy ochotne pomohol,“ spomína Rakúšan. 
Karolovi kupoval oblečenie, kozmetiku, stravu, 
dal mu mobil. „Karol však stále viac fajčil, aj 
sto cigariet denne. No a začal znovu piť. Aj 
dva litre čuča za deň. Dal si však aj drahé 
koňaky, aké si nedovolím ani ja, hoci makám 
od rána do večera. Hovoril som mu, že takýto 
život mu škodí. Nepočúval. A dostal ďalšiu 
porážku. Za dva týždne sa dal nejako dokopy.“

Nehoda
Rakúšan Karolovi možno až príliš dôveroval. 
Mal prístup do firmy, občas nosil do banky 
vysoké finančné sumy. „Našťastie bol celkom 
čestný a zmizlo mi len zopár maličkostí,“ 
konštatuje podnikateľ. S Karolovým pitím to 
bolo čím ďalej tým horšie. „Hovoril som mu, 
že ak sa nepolepší, tak ho pošlem preč. Ale 

bolo mi ho ľúto.“ V noci z 2. na 3. júla bol 
Karol v bare aj so svojou priateľkou. Mali 
asi dosť vypité. A Karol spadol zo schodov, 
ktoré nemali zábradlie. „Na povrchu neboli 
vidieť žiadne zranenia, ale Karol nebol pri 
vedomí. Zavolali mu sanitku a odviezli ho do 
nemocnice,“ hovorí Rakúšan. „Neurobili mu 
však žiadne vyšetrenia, lebo vraj patril do inej 
nemocnice. Tam ho previezli až ráno a na 
CT zistili, že má vážny opuch mozgu. Stratil 
však už veľa času. A hneď na druhý deň 
po operácii ho obyčajnou sanitkou previezli 
do mesta vzdialeného od Bratislavy 140 
kilometrov, lebo tam má podľa občianskeho 
preukazu trvalý pobyt. Ako to mohli urobiť 
po takej náročnej operácii?“ krúti hlavou 
Rakúšan. „Nemám čas tam za ním chodiť, 
tak tam aspoň telefonujem. Jeho stav je 
stabilizovaný, ale stále je v kóme, z ktorej 
sa už pravdepodobne nepreberie. A ak áno, 
bude potrebovať nepretržitú opateru.“

Čo ďalej?
Rakúsky podnikateľ sa teraz pokúša zistiť 
nejaký kontakt na Karolovu bývalú manželku 
a syna v Nemecku, aby im oznámil, čo sa 
stalo. Okrem neho Karol nikoho nemá. Jeho 
priateľka, s ktorou bol dva mesiace, vraj 
nepoznala ani jeho priezvisko... 
Ani tieto zážitky neodradili Rakúšana od 
toho, aby poskytol prístrešie ďalšiemu 
bezdomovcovi, ktorý potrebuje pomoc. 
„Budem však opatrnejší,“ priznáva.

DAGMAR CANISOVÁ

Bytík pre človeka bez domova

Zlý koniec

Inzercia
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 Veľké sťahovanie slovenského národa

Máme more
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Trochu faktov: Jadranské more je vnútorným 
morom Atlantického oceánu. Rozlieva 
sa medzi Apeninským a Balkánskym 
polostrovom. Má rozlohu 132 000 kilometrov 
štvorcových (Slovensko má 49 035 
kilometrov štvorcových). Tvorí približne 
jednu pätinu plochy Stredozemného mora. 
Nachádza sa v ňom niekoľko tektonických 
zlomov. Najmä južnú časť práve preto 
postihujú zemetrasenia.

Po diaľnici, vo vzduchu
Našinec k Jadranu najčastejšie cestuje 
autom. Nie je s tým žiadny problém. Ak sa 
vyberie cez Rakúsko a Slovinsko, vezie sa 
takmer celú cestu po diaľnici.
Do troch najnavštevovanejších miest na 
pobreží, Zadaru, Splitu a Dubrovnika, sa dá 
z Bratislavy dostať aj letecky. Spoločnosť 
Sky Europe tam lieta počas celej letnej 
dovolenkovej sezóny často za výhodné 
akciové ceny.
Ak nemáte v Chorvátsku vopred dohodnuté 
ubytovanie, nezúfajte. Takmer vždy 
totiž platí, že stačí zájsť na niektorú 
z frekventovaných autobusových alebo 
vlakových staníc a nechať sa uloviť niekým, 
kto vám ponúkne „sobu“ (izbu). Nemusíte ju 
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Viete, že...?
� Názov Jadranské more pochádza z čias 
Etruskov. Volali ho Hadriatické more, 
podľa ich osady Hadria.

� Príliv a odliv je takmer nepatrný. 
Dosahuje maximálnej hodnoty okolo 
jedného metra.

� Maximálna hĺbka Jadranského mora je 
1230 metrov.

� Chorvátsko má 4,5 milióna obyvateľov. 
V lete sa počet ľudí zvýši o polovicu.

� Najbližšia chorvátska piesočnatá pláž je 
na ostrove Rab, pri mestečku Lopar a volá 
sa Rajska Plaža.

� V Chorvátsku napadol žralok človeka 
naposledy v roku 1971. Zranená žena útok 
prežila.

� Na turisticky neatraktívnych miestach 
ešte aj dnes nájdete po vojne nebezpečné 
a zamínované oblasti.

� Speváčka Jadranka Handlovská už má 
štyridsať rokov.

Slovenské more je vraj 
v Chorvátsku. Ktovie. 
Jedno je však isté: 

Pre našinca je to miesto, 
ktorému asi najlepšie 
rozumie a kam sa už roky 
vracia. A má to sem blízko.

Chorvátsko je aj krajina ostrovov. Na 
osídlené premávajú pravidelné lodné 
spoje.

V plytčinách a úžinách medzi ostrovmi to kapitáni nemajú jednoduché.
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Pri ceste do Chorvátska stačí 
Slovákovi občiansky preukaz. 
Dôležité je byť zabezpečený 

a zbytočne neriskovať. Naozaj to 
nestojí za to.

Poistenie
Na naše slovenské kartičky poistencov 
v Chorvátsku zabudnite. Táto krajina ešte 
nie je členom EÚ. Mali by ste mať doplnkové 
pripoistenie na cestu do zahraničia. 
Poisťovne na Slovensku ho poskytujú 
podľa želania za prijateľné poplatky. Ak sa 
chystáte vycestovať do zahraničia vlastným 
vozidlom, nespoliehajte sa iba na zákonné 
poistenie uzavreté v SR. Aj malá dopravná 
nehoda môže stáť celý majetok, obzvlášť ak 
dôjde k zraneniu posádky v druhom aute. Je 
dobré mať poistené auto a spolucestujúcich 
v ňom osobitným pripoistením. Ministerstvo 

zahraničných vecí SR pri prípadných 
problémoch na svojich stránkach radí:

Doklady
Za stratený či ukradnutý cestovný pas alebo 
občiansky preukaz vám konzulárne pracovisko 
veľvyslanectva SR v pomerne krátkom čase 
dokáže vystaviť takzvaný „Náhradný cestovný 
doklad“. Zájdite na najbližší útvar miestnej 
polície, kde stratu či krádež ohlásite a budete 
trvať na vystavení potvrdenia o strate alebo 
krádeži dokladov. V niektorých krajinách 
vám potvrdenie dať odmietnu, aj to sa stáva. 
Zapíšte si adresu policajnej stanice, dátum 

zobrať hneď. Najprv sa pozrite, čo vám to 
vlastne ponúkajú. Chorváti, našťastie, nie sú 
„bordelári“, ako ich južnejší susedia.

Po vode, po súši
Zopár Slovákov si na Jadrane zakotvilo 
svoje jachty. A nie sú to len pracháči. 
Zaujímavým kotviskom je napríklad 
Marina Frapa pri Rogoznici. Hovorí sa 
o ňom, že je aj najbezpečnejšie. Svoje 
lode sem presťahovala kopa známych 
Slovákov.

Chorvátsko je pre Slováka zaujímavé pre 
svoju dostupnosť, no začína byť preplnené. 
Je otázkou času, kedy niektorí jachtári 
zdvihnú kotvy a presunú sa napríklad 
do Grécka, ktoré je pre milovníka mora 
ideálne. Zatiaľ však nie je tak dobudované 
ako práve Chorvátsko. V začiatkoch boli 
totiž maríny prázdne. Týždenný prenájom 
malej motorovej lode s príslušenstvom sa 
pohybuje od tisíc po desaťtisíc eur.
Autostop v Chorvátsku funguje mizerne. 
Vodiči sa už dnes nehrnú zastaviť pri 
ceste mávajúcim „spoznávačom“ tradičnej 

pohostinnosti. Keď však už niekto zastaví, 
je mimoriadne srdečný a zhovorčivý. 
Tento trend nezastavovania a o to 
väčšej priateľskosti tých, ktorí zastanú, je 
všeobecne platný po celej Európe.

Talianski bratia, najmenší a najnižší
Zaujímavostí je všade kopa. Ak niekto hľadá 
„pikošky“, nájde ich aj v Chorvátsku.
Jeden z tristo ostrovov Zadarskej riviéry 
sa volá Vír. Jeho obvod je 31 kilometrov. 
S pevninou ho neďaleko Zadaru 
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Keby niečo...

Symbolický cintorín za námorníkov a rybárov, ktorí sa už na súš nevrátili.
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a čas a ak sa to dá, aj hodnosť a meno 
osoby, s ktorou ste hovorili. Požiadajte 
o umožnenie telefonického rozhovoru s naším 
veľvyslanectvom. Konzulke či konzulovi 
oznámte, čo sa stalo a pre istotu mu hneď 
nadiktujte svoje základné osobné údaje: Meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 
bydliska na Slovensku. Kým si po ceste 
necháte urobiť potrebnú fotografiu a prídete 
na konzulát, možno už konzul stihne vaše 
údaje overiť a náhradný doklad vystaví za päť 
až desať minút. Berte do úvahy, že náhradný 
doklad vám neumožňuje pokračovanie v ceste 
do iných štátov, ale iba návrat do vlasti čo 
najkratšou cestou. Náhradný doklad platí aj 

v tých krajinách, cez územie ktorých sa budete 
na Slovensko vracať.

Peniaze
Najrýchlejšie ich získate prostredníctvom 
systému „Western Union“. Potrebnú čiastku 
zloží váš príbuzný, známy, kolega buď na 
vybranej pošte, alebo v pobočke Tatra banky 
na Slovensku, vyplní odosielací formulár 
a telefonicky vám o tom podá správu. Vy 
si poslané peniaze môžete vyzdvihnúť 
v ktoromkoľvek výplatnom mieste Western 
Union, ktorých je po celom svete vyše 
100 tisíc. Spravidla sa k svojim peniazom 

dostanete do jednej hodiny. Ak vám Western 
Union nevyhovuje, budete musieť zájsť na 
slovenské veľvyslanectvo, presnejšie, na jeho 
konzulárne pracovisko. Tam vám poradia, 
ako postupovať pri doplnkovom predaji 
devíz, prípadne za akých podmienok vám 
môže veľvyslanectvo poskytnúť pôžičku.
Naše veľvyslanectvo v Chorvátsku je 
v hlavnom meste Zadare na Ulici Prilaz Gjure 
Deželića br.10. Dôležité telefónne čísla, ktoré 
treba mať v prípade problémov po ruke, sú: 
+385/1/487 7070. A mobilný telefón, ktorý 
má vždy u seba službukonajúci diplomat: 
+385 98 278 182.

Spracovala: dac

spája most. Na ostrove je veľa zelene 
a borovicový háj. Ten vytvára ideálne 
prostredie na zmiernenie astmatických 
problémov. Ostrov pôvodne patril dvom 
talianskym bratom, ktorí si veľmi obľúbili 
miestnych pohostinných obyvateľov, a preto 
im ho vo svojom testamente odkázali.
Ostrov Krapanj v šibenickom súostroví je 
najmenším, najnižším a tiež najhustejšie 
osídleným ostrovom na Jadrane 
a v Stredozemnom mori. Tradičným 
remeslom tunajších ostrovanov je výlov 
morských húb, ktorý im poskytuje obživu 
už tristo rokov. Ženy ešte aj dnes môže 
návštevník vidieť veslovať a rybárčiť, pričom 
často ani nevedia plávať. V minulosti to bol 
úplne normálny jav.

Nebezpečné hlbiny a nábrežia
Chorvátsko je bezpečná a fungujúca 
krajina. Žiadne mimoriadne nebezpečenstvo 
v nej turistovi nehrozí. Jedine že by...
Napríklad na nábreží v Splite sa môžete 
zabaviť pozorovaním turistov a ďalších 
náhodných okoloidúcich, ktorým sa do 
cesty stavajú psie... Výkaly! Psov je 
tu naozaj veľa a z ich exkrementami 
sa miestni príliš nezaťažujú. Z tucta 
okoloidúcich do neho stúpil približne 

jeden. Niekomu sa šmykla noha, kým iný 
si len tak omočil prsty, ktoré mu trčali zo 
šľapiek...
Vo vode je však číha väčšie 
nebezpečenstvo. Žraloky v Stredozemnom 
mori sú podľa odborníkov stále väčšou 
vzácnosťou. Ich stavy klesajú spolu 
s hojnosťou koristi. Predsa sa však občas 
nejaké objavia. A nie sú to len maličké 
neškodné druhy, ktoré môžete kúpiť na 
rybom trhu. Najznámejší ľudožrút - žralok 
biely - v júli roku 2005 plával aj pri 
brehoch Istrie. Štvormetrový kus sa objavil 
aj pri ostrove Krk. Chorvátske úrady v tom 
čase varovali ľudí, aby boli opatrnejší.
Byť napadnutý žralokom je však 
percentuálne menej pravdepodobné, ako 
vyhrať po sebe štyri razy v nejakej lotérii.

TEXT A FOTO: MARTIN ŠARAPATASlanosť Jadranu je 30 – 38,5 promile.

Keď slnko najviac páli, treba byť opatrný a radšej sa veľmi fyzicky nenamáhať.
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To, čo si vypočul, prežil a videl 
za posledné tri roky, sa hádam 
ani nedá uložiť do slov. A práve 

počúvanie, prežívanie a nazeranie 
na život ľudí v stave totálnej 
vydedenosti uprostred spoločnosti 
ho nesmierne obohatilo a naučilo 
veľkým pravdám o živote.

Začal pomáhať tým posledným v rade. 
Postupne na seba prebral značný kus 
zodpovednosti za ich životy a zažil spätnú 
väzbu, ktorej silu nečakal. Dal im pocit 
vlastnej hodnoty. Bol klamaný, učil sa 
s nimi prehrávať a začínať odznovu. Naučil 

sa siať nádej a trpezlivo čakať na úrodu, 
ktorá potrebuje svoj čas. Ale predovšetkým 
sa s nimi veľa rozprával. S nimi – stovkami 
„našich“ bezdomovcov. Aj on kráča proti 
prúdu. Študent teológie, františkánsky 
rehoľník. Brat Filip.
� Náš rozhovor asi nezačneme dobrou 
správou pre bratislavských bezdomovcov. 
Ich Filip totiž odchádza na druhý koniec 
republiky – do Prešova. Keď si sa lúčil, 
mnohí sa neubránili slzám. 
- Priznám sa, nie je to dobrá správa ani 
pre mňa, ale byť slobodný, znamená prijať 
aj veci, ktoré som si nevybral. Rád by som 
z môjho odchodu vyťažil čo najviac.
� Ako sa mladý muž z dedinky neďaleko 
Levíc dokázal zapáliť pre bezdomovcov? 
- Práca s bezdomovcami nebolo niečo, 
o čom by som sníval. Prijal som ponuku, 
ktorú som zobral ako výzvu, lebo rehoľník 

by skutky lásky nemal odmietať. Za všetkým 
stála Nina Beňová, ktorej snom bolo založiť 
klub sústrediaci sa na prácu s vnútrom 
bezdomovcov. Chcela s nimi začať hovoriť. 
A tak vznikol klub Hľa človek. Na začiatku 
stačilo byť pri týchto ľuďoch prítomný.
� Mal si skúsenosti s bezdomovcami aj 
predtým? 
- Áno, ešte počas noviciátu som pomáhal 
s výdajom stravy pre bezdomovcov. Potom 
som odišiel do Žakoviec, kde som u pána 
farára Kuffu rok pracoval s bezdomovcami. 
Keď som sa vrátil do Bratislavy, klub už 
fungoval a ja som nastúpil do rozbehnutého 
vlaku. Netušil som, že ma to natoľko pohltí. 
Verím, že sa nájde niekto, kto po mne 
preberie štafetu a vstúpi s bezdomovcami 
do dialógu.
� Čo to konkrétne znamená, vstúpiť s nimi 
do dialógu? 
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Bezdomovci majú zamknuté zvnútra

Hľa, Filip!
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- Možno je silné povedať, že som 
zodpovedný za ich životy, ale v podstate 
to platí. Sme zodpovední za všetko, čo si 
skrotíme, povedané ústami Malého princa. 
Ich dôvera ma zaväzuje. V prvom rade im 
treba ponúknuť priestor, kde by sa mohli 
posadiť, uvoľniť a v zime zohriať, dať im 
najesť a napiť, aby mohli o sebe premýšľať. 
Až potom sa s nimi dá hovoriť. Znamená to 
aj prijatie iných aspektov ich života. Vedia, 
že tu nie som len pre nejakú teóriu, ale že 
pomôžem aj s praktickými vecami. Chce to 
celého človeka. 
� Čo ti práca s nimi dáva? 
- Sú mi nápomocní v mojom osobnom 
živote. Učia ma veľkým pravdám. Občas 
mám pocit, že je to pre mňa rýchlokurz 
antropológie, ktorá ma vždy fascinovala.
� Sú to ľudia, ktorí padli na dno a učia sa 
vstávať....
- Dno, podľa mňa, neexistuje, lebo stále 
sa dá prepadnúť ešte nižšie. Títo ľudia za 
svoje relatívne krátke obdobie života prežili 
veľa intenzívnych zážitkov a bolesti. Možno 
práve bolesťou človek nevedomky dozrieva. 
Ten, kto im chce pomôcť, musí vidieť ich 
životy, závislosti, choroby a nemohúcnosť 
znovu sa postaviť na vlastné nohy. A musí 
prebrať za to zodpovednosť. 
� Vidíš u nich snahu začať stúpať 
z pomyselného dna?
- Všímam si, že mnohí z nich si našli 
prácu, ale potom znovu zlyhali. Učí ma to 
veľkej pravde, že človek je veľmi slabý. 
Treba byť pripravený s nimi prehrávať.
� U mnohých sa reťaz príčin ich zlyhania 
začína už kdesi v detstve, kedy boli 
ochudobnení o vzťahy, rodinu... 
- Na filozofii vzťahu je založený náš klub. Ak 
človek citovo stráda už v detstve, nikto mu 
nedôveruje, ak sa s ním zvláštnym spôsobom 
nepočíta, upadá do frustrácie, neskôr do 
izolácie a depresie. Vytvára si chladný svet 
predmetov, pretože svet vzťahov dávno stratil. 
Takýto človek sa stáva sebecký a nepríjemný, 
nevrelý k okoliu. Často za to nemôže, lebo 
nie je schopný vytvárať zdravé vzťahy. Jeho 
vnútro je doráňané skrz-naskrz a uzdravenie 
si žiada veľa času. 
� Kde treba v uzdravovaní týchto ľudí začať? 
- Dôležité je dať im pocítiť ich hodnotu. 
V rámci spoločnosti sme s týmto krokom 
ešte ani nezačali. Na ulici zažívajú 
len večné odmietnutie a systematické 
vytláčanie zo života normálnych ľudí. Tí si 
pár korunami pre bezdomovcov hladkajú 
vlastné svedomie. Sú však aj takí, ktorí 
ich nechcú vidieť, nechcú pripustiť, že do 
nášho života vstupuje aj bolesť, choroba, 
zlyhanie a odcudzenie. Chcú žiť svoj čistý 
svet a život, ktorému rozumejú, bez rušenia 
a prekážok. Súhlasili by, aby sa títo ľudia 
vynášali do akýchsi novodobých get.

� S akými predsudkami o bezdomovcoch sa 
stretávaš najčastejšie?
- S predsudkom, že si za svoju situáciu 
môžu sami. Podľa niekoho sú to 
darmožráči, ktorí majú zdravé ruky, tak 
nech pracujú. Do týchto dvoch škatuliek sa 
zmestia všetky ostatné predsudky.
� Vedel by si ich poprieť? 
- Ide o neznalosť veci. Pochopiť to môže 
ten, kto pristúpi ku konkrétnemu človeku 
v snahe pomôcť. Nedá sa hádzať všetkých 
do jedného vreca.
� A čo predsudok, že bezdomovci všetko 
beztak prepijú? 
- V Starom meste „operujú“ tri alkoholické 
skupiny bezdomovcov. Dobre ich poznám. 
Netvrdím, že iní bezdomovci si nevypijú, 
ale tieto skupiny fungujú tak, že jedna 
časť žobre a druhá pije. Potom si úlohy 
vymenia. Sú to šikovní rečníci, naservírujú 
ľuďom svoje dojemné príbehy, len aby 
zarobili na alkohol. Sedia na viditeľných 
miestach, kde je najväčšia frekvencia 
ľudí a turistov. Dohromady je to možno 
tridsať bezdomovcov, ktorí robia zlé meno 
ostatným. Z odhadovaných 1500 ľudí bez 
strechy nad hlavou je to mizivé percento. 
Netvrdím, že bezdomovci sú anjeli, ale nie 
sú to ani handry, s ktorými každý môže 
zametať, ako chce. Treba vidieť konkrétneho 
človeka v jeho súvislostiach, nikdy nie 
masu bezdomovcov. Koľko latentných 
alkoholikov so silným rodinným zázemím sa 
pohybuje okolo nás a ani o tom nevieme.
� Existuje pre bezdomovcov cesta von z ich 
bludného kruhu, cesta pod strechu?
- Model pomoci existuje. Bolo by potrebné 
vytvoriť centrum s komplexnými službami. 
Od nízkoprahovej nocľahárne, kde prichýlia 
aj bezdomovcov, ktorí majú vypité, cez 
ošetrovňu prvého kontaktu a klub ako Hľa 
človek, ktorý by ich uzdravil zvnútra, až po 
sociálne služby, ktoré by zabezpečovali ich 
konkrétne fungovanie, vybavovali doklady 
a hľadali prácu. Dostali by šancu pracovať, 
postupne by nadobúdali stratenú rovnováhu. 
Všetko veľké sa však v živote tvorí pomaly 
a húževnato. V jednom komplexe by 
sa postarali o celého človeka, ktorý sa 
rozhodol pre zmenu. Bezdomovci by videli, 
že existuje brána do života.
� O možných riešeniach sa zatiaľ iba veľa 
rozpráva, čím to je? 
- Zo slova bezdomovec ide strašná fóbia. 
Momentálne hľadáme nové priestory pre 
náš klub, ale ako náhle padne slovo 
bezdomovec, ľudia ich nechcú mať pod 
nosom. A po druhé, je málo ľudí, ktorí sú 
za nich ochotní bojovať systematicky. Chýba 
ťah na bránu – zo strany štátu i zo strany 
sociálnych pracovníkov, charity a rehoľníkov.
� Prečo podľa teba spoločnosť vníma 
bezdomovcov tak, ako ich vníma? 

- Do istej miery za to môžu médiá 
a samotní bezdomovci, ale najväčší dôvod 
je vytrácanie elementárnej ľudskosti.
� Predpokladám, že si sa pri práci 
s bezdomovcami viac ráz popálil. Ako k nim 
treba pristupovať?
- Môj systém práce sa tvoril za pochodu. 
Spočiatku som im dôveroval a požičiaval 
peniaze. Rýchlo som od toho upustil. Neraz 
som bol kruto oklamaný, až ma to naučilo 
pristupovať k bezdomovcom ako k ľudom, 
ktorí ma idú oklamať. Učil som sa byť 
o dva kroky vpredu. Som presvedčený 
o tom, že ľudia by bezdomovcom nemali 
dávať peniaze. Tie ich udržujú na ulici. 
My ich učíme, že bezdomovectvo je za 
každých okolností zlé.
� Strávil si niekedy s bezdomovcami noc na 
ulici? 
- Nie, moja rehoľa mi to neumožňuje. 
Bol som v ich skromných príbytkoch, 
jedol s nimi, pomáhal im s vybavovaním 
základných vecí a počúval ich strastiplné 
príbehy. Chcel by som si vyskúšať život 
na ulici aspoň na mesiac, aby mi nemohli 
vyčítať, že o tom nič neviem. Bezdomovci 
majú zamknuté zvnútra. Odomknúť sa dajú, 
len keď budú mať pocit, že niekde patria, 
niekto im začne veriť, ujme sa ich a bude 
im fandiť. A musia cítiť nezištnosť takéhoto 
konania. Len tak dokážu uveriť, že môžu 
zmeniť svoj život.
� Ako nesieš a riešiš sklamania z ľudí, ktorí 
zlyhali? 
- Sklamanie ešte nie je to najhoršie. 
Intuitívne ho očakávam. Čo je však 
horšie, pri tejto práci je ambivalencia 
pocitov vo mne. Na jednej strane je môj 
osobný život a kontakt s Bohom. A na tej 
druhej sú ľudia, ktorí sa cítia byť Bohom 
opustení. A tieto dva svety neviem spojiť. 
Je to bolestné. Pre mňa je však aj takáto 
bezmocnosť obohacujúca.
� Zažil si pri práci s bezdomovcami aj akési 
malé „zázraky“? 
- Zistil som, že je ešte veľa ľudí ochotných 
nezištne pomôcť. O konkrétnych prípadoch 
s bezdomovcami je ťažké hovoriť. Často 
dali na moje slovo, dali si povedať vo 
svojich vzťahoch a vyriešili záležitosti, 
ktoré ich ťažili. Môžem súdiť až to, čo je 
preskúšané časom. Mám nádej, že klub 
za tie tri roky, čo v ňom fungujem, v nich 
zasial aspoň nejaké semienko. Aspoň 
elementárny poznatok, že dobro treba 
robiť a zlu je nutné sa vyhýbať. A možno 
im pomôžu aj spomienky na zážitky, 
ktoré sme spolu prežili. Verím, že som 
v nich zanechal stopu, ku ktorej sa môžu 
kedykoľvek vrátiť. 

TEXT A FOTO: JURAJ SEDLÁK, AUTOR 
JE REDAKTOR TÝŽDENNÍKA ŽURNÁL
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Obeť pokroku, alebo totálnej 
ľudskej nezodpovednosti? Horné 
Opatovce neprežili priemyselnú 

katastrofu. Na ich mieste buduje zopár 
rodákov pamätníky, kým pokrok hľadá 
ďalší priestor. Napríklad na smetisku.

Ľudia tu žili dávno pred tým, ako dedinu 
spomína najstaršia písomná zmienka 

z roku 1075. Vtedy bola panstvom opátstva 
v Hronskom Beňadiku. Prví obyvatelia 
podhorskej osady boli pravdepodobne 
poľovníci, neskôr aj poľnohospodári, furmani 
a pltníci. V období budovania svetlých 
zajtrajškov socializmu sa pestrá paleta 
profesií scvrkla na robotníkov hlinikárne. Ani 
to však ľudí nijako neznechutilo.
Zničená dedina to vo svojej histórii 
nemala jednoduché. Jej obyvatelia 
odolali lúpežným prepadom šášovských 
kastelánov, tureckým vpádom, drancovaniu 

cisárskych a povstaleckých vojsk v 17. 
a 18. storočí. Nepoložili ich ani početné 
požiare, ani svetové vojny. Ľudia sa tu 
húževnato držali svojich gruntov a žili 
spoločensky. Práve tu napríklad vybudovali 
prvý vodovod v širokom okolí. Stál tu mlyn 
a pivovar.
Totálny koniec nastal, až keď začali 
na obec padať splodiny neďalekej 
hlinikárne v Žiari nad Hronom. Budovanie 
socialistického priemyslu ani pri najmenšom 
nerešpektovalo ľudské a ani historické 
hodnoty. Zbohom zdraviu, a potom aj 
vlastnému domovu, dalo v priebehu desiatich 
rokov tisíc tristoosemdesiat obyvateľov 
z dvestodvadsaťosem domov. Potom dedinu 
zrovnali so zemou. Stáť zostal len kostol, ako 
tiché memento a vedľa neho jediná chalúpka, 
v ktorej sa neskôr usadil párik samozvaných 
strážcov. Podľa nálady buď okoloidúcich 
vyháňali, alebo si posilňovali ego vlastnou 
dôležitosťou. Vraj, strážiť kostol im dal za 
úlohu sám biskup. Vraj, keby ich nebolo, 
tak už je dávno po ňom. Možno na tom bola 
štipka pravdy. Aj keď to najvzácnejšie zmizlo 
z bohostánku už dávno, ešte stále bolo čo 
porozbíjať. Dnes už nestojí ani chalúpka, 
ktorú okupovali títo dvaja bezdomovci. 
Ktovie, kam sa podeli? Komu rozprávajú 
svoje neuveriteľné historky o vlastnej 
dôležitosti. Dobrá bola napríklad tá, ako 
je počerná, malá, guľatá pani „správcova“ 
sestrou sestier Vášaryových. Ale ticho! 
O tom nikto nehovorí. Je to ako keby tajné 
a nespravodlivé súčasne.
Už aj magori odišli. Kostol chátra. A aby 
z hlavnej cesty nevyzeral až tak zle, 
vybielili ho. Pravdaže, iba z jednej strany. 
Tá odvrátená zostala v pôvodnom stave 
z obdobia vysťahovávania. Ešteže strechu 
zrekonštruovali celú.

TEXT A FOTO: DAGMAR CANISOVÁ
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Dedina, z ktorej zmizli už aj bezdomovci

Už odišli

Už aj dom samozvaných strážcov 
podľahol. Čudná dvojica je preč.

Miniatúra, ako pamätník zničenej dediny Horné Opatovce. Kostol je „vymódený“ len z jednej strany, od hlavnej cesty.
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Viera dosiahla na paralympijské striebro až v posledný deň
aténskych hier. Zachraňovala tak reputáciu našich plavcov,
ktorí sa zvykli na medaile, ale pod Akropolou im ruže nekvitli.
„Už v rozplavbe som myslela na medailu. Oprávňoval ma 
k tomu môj osobný rekord“, povedala po pretekoch. V tom
čase zverenkyňa trenéra Martina Sadloňa dúfala, že vo finále

zapláva čas pod 30 sekúnd. Podarilo sa jej to po prvýkrát 
v kariére a v najdôležitejšom okamihu! Desať rokov driny 
v bazéne prinieslo svoje ovocie. 

Plávaniu sa venuje od svojich šiestich rokov. V detstve
prekonala osteomyelitídu a ľavú nohu má o desať centimetrov
kratšiu bez bedrovej hlavice na kĺbe. „Nemyslím si, že som ta-
lent, ale súťaženie milujem“, hovorí plavkyňa, ktorá bola už
ako trinásťročná účastníčkou svetového šampionátu. Na svojej
prvej paralympiáde v Sydney 2000 skončila v disciplíne 100
metrov prsia štvrtá, na nasledujúcom európskom šampionáte
v Štokholme však už brala dva bronzy. V roku 2003 utvorila vo
svojej kategórii na 50 metrov motýlik svetový rekord.

V Aténach však neprebiehalo všetko hladko. Najmä nie 
v pretekoch na 100 metrov prsia, kde ju diskvalifikovali. „Keď
plávam prsia, päta mi vždy vyletí z vody, čo sa klasifikuje ako
kraulový kop a nasleduje diskvalifikácia“, vysvetlila situáciu.
Na 100 metrov voľný spôsob obsadila piatu priečku a na 400
metroch bola siedma. Vyšlo to až v posledných pretekoch. 

Medzitým úspešne zvládla aj novú techniku na prsia, čo jej
vynieslo bronz na decembrových MS v Durbane. „Teším sa na
Peking. Konkurencia síce rastie raketovým tempom, ale ja plá-
vam so zdravými a to mi veľa dáva“. Okrem toho nezabúda ani
na vzdelanie a momentálne študuje v poslednom ročníku
špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
Po Pekingu, kde ešte zabojuje o medailu, je rozhodnutá
skončiť s aktívnou činnosťou. „Rada by som si urobila tréner-
skú licenciu a pripravovala malé deti“, hovorí o svojich pred-
stavách do budúcnosti. 

www.paralympic.sk
Slovenský paralympijský 

výbor

ĎAKUJEME Generálny partner:

Víťazíme ...aj vďaka Vám

Aj do Pekingu s medailovými ambíciami

Narodená: 4. 9. 1981
Športové odvetvie: plávanie, telesne postihnutá 
Najväčšie úspechy: PH 2004 – 2. miesto 50 m voľný spôsob, 
MS 2006 – 3. miesto  100 m prsia, ME 2001  – 3. miesto 50 m voľný spôsob,
200 m polohový pretek, 2 x účasť na PH

VI
ER

A 
M

IK
U

LÁ
Š

IK
O

VÁ
 

VI
ER

A 
M

IK
U

LÁ
Š

IK
O

VÁ
 

Dodávatelia

Mediálni partneri:
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T
o, aká je dnes skutočná situácia v štáte 
tvrdého režimu junty Mjanmarsko, 
známejšieho pod pôvodným názvom 
- Barma, sa z oficiálnych správ 

a vládnych vyhlásení nedozvieme. Vláda 
už roky skresľuje fakty. O situácii v krajine 
prinášajú informácie predovšetkým utečenci, 
nezávislí novinári, aktivisti a humanitárni 
pracovníci. Zabezpečenie humanitárnej 
pomoci predstavuje obrovský problém. Vláda 
nielen dozerá nad činnosťou pracovníkov, 
obmedzuje ich pohyb, ale i sama vydala 
zoznam tých, ktorým má byť pomoc určená.
Po nastolení vojenského režimu v 90. rokoch 
bola Barme pozastavená medzinárodná 
rozvojová pomoc. Napriek tomu sa 
o mučení, vraždení, znásilňovaní, detskej 
práci, systematickom vyvražďovaní menšín, 
porušovaní základných ľudských práv 
a absolútnej biede vie. Odhaduje sa, že vo 
väzniciach žije v neľudských podmienkach 
okolo 2000 politických väzňov. Na 
niekoľkoročné väzenie stačí vtip alebo udanie. 
Mnohé štáty sveta zaviedli voči Barme 
ekonomické sankcie, prijali aj prísne vojenské 
rezolúcie. Sit Ko Naing, jeden z mála 
vysokoškolských študentov v Barme a dnes 

politický utečenec, sa však obáva súperenia 
Číny s USA o ovládnutie tohto strategického 
územia v Ázii.
Vytúženú nezávislosť od Anglicka Barma 
získala 4. januára 1948. Obdobie hľadania 
vlastnej cesty zastavil vojenský prevrat 
generála Nei Wina, ktorý Barme zavelil 
nástup cesty socializmu. Tento program 
okrem menovej reformy, ktorá urobila z ľudí 
zo dňa na deň bedárov, priniesol úpadok, 
stagnáciu a izoláciu krajiny. Všetky peniaze 
a zahraničné investície slúžili, a je tomu tak 
i teraz, na vybudovanie luxusných hotelov, 
zbrojenie armády a obohacovanie určitých 
vreciek. Z turizmu a čierneho obchodu krajina 
žije, ročne ju navštívi 700 000 návštevníkov 
potemkinovských dedín. Je pravda, že je 
čo obdivovať, uprostred zeleného raja žije 
viac ako 130 etnických skupín – napríklad 
dlhokrké ženy kmeňa Padaungov... 
Každá menšina má svoj jazyk, zvyky, 
sviatky, ale úradným jazykom je barmčina 
a štátnym náboženstvom budhizmus. Režim 
prenasleduje mnohé etnické a náboženské 
skupiny. Nay Thorn, ktorému sa podarilo 
z krajiny dostať, hovorí o vypaľovaní 
a vyvražďovaní celých dedín.

Neúnosné životné podmienky obyčajných 
ľudí viedli v rokoch 1987 - 1988 k mohutným 
demonštráciám. 8. 8. 1988 sa uskutočnil 
generálny štrajk. Armáda sa počas dňa 
neodvážila na miliónový dav zaútočiť, no 
len čo sa v noci všetko upokojilo, začalo 
sa vraždenie. Za pár dní bolo zabitých 
3000 ľudí. Odpor však pokračoval a režim 
naoko ustúpil. V roku 1990 sa konali prvé 
slobodné voľby. Vyhrala opozičná Národná 
liga za demokraciu s 80 percentami 
hlasov, ktorú založila neskoršia nositeľka 
Nobelovej ceny za mier Aung Schan Suu 
Ťiová. V súčasnosti je držaná v domácom 
väzení, kde strávila 17 rokov. Starý režim 
výsledky volieb neuznal a odvtedy krajinu 
vedie Štátna rada obnovy práva a poriadku. 
Hoci formálne opozičné strany existujú, 
v skutočnosti nemôžu vyvíjať žiadnu aktivitu 
a podliehajú kontrole. 
Barma ako britská kolónia patrila 
k najbohatším štátom juhovýchodnej Ázie. 
Dnes 25 % obyvateľov žije pod hranicou 
chudoby, chýba infraštruktúra, elektrifikácia, 
ekonomiku zabíja vysoká inflácia a dlhy, 
obyvateľov hlad, nezamestnanosť, choroby 
– najmä AIDS, a žiadna zdravotnícka 
starostlivosť. Táto poľnohospodárska krajina, 
kedysi popredný pestovateľ ryže a vzácneho 
tykového dreva, dnes patrí k najväčším 
producentom ópia, heroínu a iných narkotík. 

VLADISLAVA PLANČÍKOVÁ

Turizmus a čierny obchod

Inzercia
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Rozhovory 8
Tak málo vieme o Tebe, Pane,
Kto si
Ako nás vidíš
Čo znamená žiť ponorený
do Tvojej tichej noci
Miznúcej v brieždení Vzkriesenia...
Ako nás máš rád

Ťažko mi je neraz
Prekročiť prah Tvojho príbytku
Namiesto modlitby a čistoty ducha
Pozlátená faloš
...Že sa nebojíte Boha!

Nie, nechcem počuť rozbúrené more svojho vnútra
Zvolávajúce oheň očisty na Tvoj dom
Len Ty jediný si spravodlivý...
Radšej znovu striasam prach zo svojich nôh
Zatváram dvere svojho srdca
A vchádzam hlboko, hlboko do Tvojho ticha
Kladiem Ti k nohám nemé otázky

A možno je to úplne ináč
Ako nám to rozprávali
Len preto, že sme si dovolili ešte raz povstať a ísť
Ešte nie sme zatratení
Bože, prečo toľká nenávisť...

Možno si predsa iný
Ako ich zákony....

Žijeme stratení v nádeji
Napriek slovám rozsudku
...V našom srdci si Mŕtvy...

Žiješ v nás
Aj svoju smrť
A silou trhajúcou pečate svojho hrobu
rozlámeš lžami(!) zabarikádované brány
Dáš sa nám napiť
Z večných žriedel Tvojej spásy

Viem, že moje oči raz uzrú Tvoju spravodlivosť
ĽUBOŠ 033, BRATISLAVA

Útek
Zhasínam svetlá do prázdnoty duše, 
sťa tlejúca sviečka dohára v úsmeve, 
nepohnute bez blízkosti dotykov spomienky 
všetky vykradnuté ukrývam do priečinkov 
nesplnených snov, vyplienené nádeje bolia 
tak kruto že oči mi dávno zostarli. 
Hľadám tie slzy, spomienky úsvitov 
a brieždení, ktoré farebnosť dúhy navždy 
zahmlili v temnote, bolesťou zvädli sťa 
zvončeky na kare citov, umrelo srdce 
v agónii lásky, pre jeden sen prestalo rátať 

minúty nové.  
Sekundy žité v signáloch bytia bez vôle 
znovu povstať na krídlach spánku do smrti 
vryté opustili ľudskú pozlátku a v novom 
tele v objatí večnosti 
spoznávam radosť z môjho úteku.   

JOZEF 598, BRATISLAVA

Krst
Na tú noc Hana v živote nezabudne. Bol 
december, zima ako v psinci, a oni sa 
v drevenej chatke s rozbitými oknami tlačili 
šiesti, či siedmi. Aby im nebola zima, tak pili. 
Mali vodku, borovičku, a všetko to zapíjali 
červeným ovocným vínom. Čučom. Alkohol ich 
zohrial, ale aj rozgurážil. Z mužov sa stávali 
samci. Najviac sa na Hanu tlačil Marek. Bol 
to v podstate celkom pekný, mladý chalan, 
tak čo! Nebude to ani prvý a určite ani 
poslednýkrát. Podvolila sa. Nakoniec, v tej 
nepríjemnej zime to bolo celkom fajn. Keď ju 
ale potom chcel aj Jaro, začala sa brániť. Pár 
faciek však urobilo svoje a od toho okamihu 
jej to už bolo jedno. Vystriedali sa na nej 
všetci. Ešte aj tá uslintaná lesba Jozefa ju 
oblizovala. Fuj! Bolo to hnusné.
Od tej pamätnej noci uplynul mesiac 
a zúfalá Hana zistila, že jej mešká 
menštruácia. Do riti! Už len to potrebovala, 
aby ona, bezdomovkyňa, bola tehotná. Čas 
ubiehal a jej obavy sa naplnili. A koľkokrát 
na to nešťastie pomyslela, toľkokrát ju 
obliala horúčava. „Kruci“, bude mať decko! 
Decko bez otca, lebo z tých šiestich či 
siedmich, ktorí v tú noc spali v chate, 
s istotou mohla vylúčiť iba uslintanú lesbu 
Jozefu. Hana kľačala pred kostolom, kde 
pravidelne žobrala, ale teraz nečumela 
do prázdna. Uprene sa dívala na bránu 
kostola, akoby za ňou bol sám Pán Boh. 
„Pomôž, Bože,“ prosila. Ale bolo to márne.
Prešla jar i pol leta. Bolo horúco. Hana 
sa potila a nohy ju boleli. Mala ich 
opuchnuté od neustáleho státia. Kľačať už 
nevládala. Ľudia si ju zvedavo obzerali. 
Niektorí pohoršene krútili hlavou, iní ju 
ľutovali. Brucho ako bubon otŕčala svetu, 

lebo zistila, že to stojí za to. Že jej stav 
má aj svoje výhody. Do škatule jej padalo 
viac peňazí, ba okoloidúci jej nosili 
mlieko, šunku, chlieb a ovocie. Keď sa 
jej vypytovali, čo bude ďalej, iba krčila 
ramenami. No a koncom leta sa Hana 
stratila. Zo dňa na deň. Nikto nevedel, kam. 
Zmizla, akoby sa pod ňou zem prepadla. 
Iba lesba Jozefa hovorila čosi o tom, že by 
ju vari matka mala zobrať domov.
Minulú nedeľu som po dlhom čase stretol 
Hanu. Bola čistá, riadne oblečená a tlačila 
kočík. Keď prišla ku mne, zbadal som, že 
je vyplakaná.
„Ako, Hanka?“
„Nechcú mi Peťka pokrstiť,“ povedala 
a z očí je prúdom tiekli slzy. „Keď som 
povedala, že nemám muža a otec dieťaťa je 
neznámy, vyhodili ma,“ vzlykala Hana ďalej.
Nuž, neviem. To „vyhodili“ je určite silné 
slovo. Možno Hana to celé zle pochopila, 
možno kňaz, s ktorým hovorila, mal práve zlý 
deň, aj on je len človek. Možno... neviem. 
Ale jedno viem určite: vyvŕšiť sa na malom 
dieťati pre hriechy matky sa mi vidí trošku 
morbídne, zvlášť keď vieme, že v Písme sa 
hovorí: „Nechajte maličkých prísť ku mne.“  

JÚLIUS, ŽUPNÉ NÁMESTIE, 
BRATISLAVA

JOZEF HLASUJTE ZA MŇA
0915 779 746

ĽUBOŠ HLASUJTE ZA MŇA
0915 779 746 ZAPOJTE SA!

Ktorý z píspevkov je podľa vás najlepší? 
Zaujíma nás to! Pošlite SMS 

s menom autora príspevku na číslo

Hlasovanie za príspevky z minulého čísla:
Július opäť zabodoval najviac, keď 
napísal Danke – Ďakujem. Za ním skončili 
Ľubošove Rozhovory 1, ale páčila sa vám 
aj Jozefova Výhra alebo prehra. Hlasujte 
aj v tomto čísle a hrajte o večeru v indickej 
reštaurácii Krishna (strana 5)!

JÚLIUS HLASUJTE ZA MŇA
0915 779 746

Ing. Štefánia Gazdová CK TAR – TOUR
90068 Plavecký Štvrtok 330 
Tel. /fax: 034/7793327       0905429045 
www.cktartour.sk cktartour@post.sk

Letecké  pútnické  zájazdy:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IZRAEL
 T:26.9.-2.102007   16  000.- Sk (  +  s letiš. taxa) 

FATIMA  LETECKY
  T:11.10.- 14.10.2007        18 800.- Sk ( s letišt. taxou) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Autobusové  poznávacie a pútnické zájazdy:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HELSINKY- POBALTSKÉ  KRAJINY
  T: 4.8.- 12.8.2007      14 600.- Sk
-

MEĎZUGORIE    A   BAŠKA  VODA
(4 dni  pri mori)
  5.8 . -  14.8.2007              7 250.- Sk

LISABON – LURDY – FATIMA
  T: 6.10.- 17.10.2007            13  800.- Sk 

(ukončenie osláv 70 výročia zjavení)

PARÍŹ – ZÁMKY  NA  LOIRE 
 (Nevers- Tours- Lisieux- Mont S.Michel- Ars -Annency) 
  T: 27.8.  -  4.9.2007              9 600.- Sk  

PEŠIA  PÚŤ  DO  SANTIAGA  DE
COMPOSTELA
  T: 1.8.- 13.8.2007                    12  800.- Sk  

LURDY – LA SALETTE 
T: 22.9.-  28.9.2007             6 400

RÍM – SICÍLIA 
T: 18.10.- 27.10.2007     10 200.- SK 

_________________________________________________
Nástupné  miesta : po trase  Košice - Bratislava

Inzercia
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Vymyslené to má dobre: do 
Dunaja skáče rovno spred 
svojej chaty v Bodíkoch. 

A odkedy prestal učiť na vysokej 
škole, môže tam byť takmer 
nonstop. Pod hladinou trávi 
maximum času. Samozrejme, 
s fotoaparátom.

Kto si myslí, že fotografovanie v riekach 
je jednoduché, toho rýchlo vyvedieme 
z omylu: na rozdiel od morí a oceánov je 
voda v rieke zakalená, takže viditeľnosť je 
pod hladinou veľmi nízka. A číhajú tam na 
človeka aj ďalšie nástrahy... „Raz som sa 
dostal do úžasnej situácie. Ležal som bez 
pohnutia vo vode na plytčine tak dlho, že sa 
ma ryby prestali báť a celý húf plával tesne 
okolo mňa,“ spomína Peter Áč. „Mal som ich 

priamo pred objektívom, skvelé zábery. Keď 
to začínalo byť najlepšie, zrazu som cítil, 
ako mi niečo štuchá do chrbta. Čím ďalej, 
tým silnejšie. Vynoril som sa a na hrádzi 
nad sebou som videl zástup ľudí, ktorí sa 
na mňa dívali, a jeden z nich mal v ruke 
palicu, ktorou ma chvíľu predtým iniciatívne 
štuchal. Určite nie preto, aby ma zachránil, 
alebo aby sa presvedčil, či som ešte nažive. 
Skôr si pomyslel, že by sa mu hodil môj 
neoprénový oblek.“

Samovrah?
Chatárov v Bodíkoch občas poriadne vyplaví. 
Ani také situácie Petra neodradia od výletu do 
podvodného sveta. „Písali o mne aj v Novom 
čase,“ smeje sa. „Keď policajti evakuovali 
Bodíky, odmietol som s nimi ísť a namiesto 
toho som skočil do Dunaja. Polícia vtedy 
povedala novinárom, že nejaký samovrah sa 
vrhol do vody. Ale ja som predsa musel fotiť! 
Okrem toho som vo vode ako doma, poznám 
ju oveľa lepšie ako tí policajti.“

Kým Bodíky nevytápa, je tam veľmi príjemne. 
Ani komárov už nie je toľko ako kedysi. 
Zato tam chodí čoraz viac dovolenkárov. 
Z Bratislavy je to sem blízko, vedie sem 
asfaltka a chodník na hrádzi. Vodné 
dielo Gabčíkovo zmenilo túto oblasť, ale 
katastrofické vízie ochrancov prírody, ako 
tu zostane len mŕtve územie, sa nenaplnili. 
„Život vo vode a pri vode funguje ďalej, 
aj keď druhové zloženie rýb sa zmenilo,“ 
konštatuje Peter Áč. „Napríklad Bodíky 
boli kedysi vďaka každoročným záplavám 
rajom zubáčov. Teraz ich je menej, pribudli 
však liene a sumce.“ Chytili tu dokonca 
aj lopatonosa amerického, ktorý pôvodne 
pochádza z Mississippi a sem doplával asi 
z Rakúska, kde ho umelo osadili. 

Volavka a líška
Vášnivý fotograf prírody, akým Peter Áč 
bezpochyby je, len zriedka zvesí z krku 
fotoaparát. Aj pri bežnej ceste autom ho má 
poruke, aby mohol hneď, ako uvidí niečo 
zaujímavé, zastať a utekať to odfotiť. „Raz 
som tak zbadal v poli líšku, ktorá číhala na 
volavku,“ rozpráva. „Volavka pokojne stála 

a prikrčená líška ju neďaleko pozorovala. To 
nemôžem stihnúť odfotiť, hovoril som si, keď 
som si pripravoval fotoaparát. Tá líška určite 
na volavku skočí, alebo ju volavka ucíti 
a odletí. Potichu som sa prikrádal bližšie. 
Líška a volavka stále nič. Ešte chvíľu som 
ich pozoroval, keď mi došlo, že to predsa 
nie sú živé zvieratá! Boli to vypchané kusy, 
ktoré si tam poľovníci postavili, aby sa 
vyvetrali od molí.“
Napriek tomu, že mu tento záber nevyšiel, 
má Peter Áč v archíve okolo 40 000 
unikátnych fotografií podvodného aj 
nadvodného sveta.

TEXT A FOTO: JANA ČAVOJSKÁ, 
AUTORKA JE REPORTÉRKA +7DNÍ
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Podvodný fotograf vidí občas mútne

Vodník
� PETER ÁČ, prírodovedec, zoológ 
– etológ, fotograf a publicista, priekopník 
fotografovania pod vodou na Slovensku. 
Už štyridsať rokov skúma život rýb, potápa 
sa a fotografuje vodné živočíchy v ich 
prirodzenom prostredí. Špecializuje sa 
na sladké vody a na druhy rýb Európy, 
napriek tomu si občas zafotí aj v moriach 
a oceánoch. Dlhé roky pôsobil ako 
vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti sa 
po odchode na dôchodok ešte aktívnejšie 
venuje podvodnej fotografii. Je autorom 
a spoluautorom viac ako deväťdesiatich 
vedeckých odborných prác, pravidelne 
publikuje v domácich a zahraničných 
periodikách a vydal niekoľko knižných 
publikácií, napríklad Dunaj, rieka života, 
Tajný život rýb. Vystavoval na dvadsiatich 
ôsmich výstavách doma aj v zahraničí, za 
svoje fotografie získal celý rad ocenení. 
Má jedného jazvečíka a veľmi veľa 
korytnačiek.
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Chameleóny patria 
k najzaujímavejším živočíchom 
sveta. Menia farby, majú 

dlhé a tenké nohy so zrastenými 
prstami, svoju potravu chytajú až 
dvadsaťcentimetrovým, lepkavým 
jazykom. Ich chvost je v pokojnom 
stave stočený.

Chameleóny sú stará skupina jašterov, ktorá 
sa vyvinula pravdepodobne vo východnej 
Afrike. Postupom času sa rozšírili na 

Madagaskar, Arabský polostrov, a neskôr 
aj do Ázie a južnej Európy. Najmenší 
chameleón dosahuje maximálnu dĺžku 
tridsaťtri milimetrov. Jeho opakom je 
chameleón obrovský, ktorý môže dosiahnuť 
dĺžku až neuveriteľných šesťdesiatosem 
centimetrov.

Nahnevané červené 
Chameleóny sú jaštery prispôsobené životu 
na stromoch a v kríkoch. Stavba ich tela 
tomu zodpovedá. Zatočeným chvostom 
a zrastenými prstami sa chytajú konárov.
Chameleóny sa delia do šiestich rodov. 

V každom rode je viacero poddruhov. 
Na Slovensku je v chovateľstve najviac 
rozšírený chameleón jemenský (chamaeleo 
calyptratus). Ten sa vyskytuje na Arabskom 
polostrove, v Saudskej Arábii a Jemene. 
Žije prevažne v horských oblastiach. Okrem 
stromov a kríkov obýva aj kukuričné polia.
Chameleón sa dožíva tri až päť rokov. 
Dorastá do dĺžky tridsať centimetrov až 
pol metra. Samček sa od samičky odlišuje 
hlavne sfarbením. Farbí sa v zelených 
a hnedých odtieňoch farieb. V noci bývajú 
chameleóny svetlozelené s tmavými pruhmi.
Iné druhy chameleónov dokážu svoje 
sfarbenie meniť výraznejšie. Ak sú 
nahnevané, sú krikľavo červené, ak sú 
v období párenia, samička je tmavohnedá...

Paleta kamufláže
Hovorí sa, že chameleóny svoju farbu menia, 
aby sa maskovali v prostredí, v ktorom sa 
práve nachádzajú. To však nie je pravda, 
pretože svoju farbu menia podľa nálady, 
akú práve majú. K zmene ich farby prispieva 
aj zmena teploty, časť dňa, alebo intenzita 
a spektrum svetla v prostredí. Túto vlastnosť 
im umožňujú špecializované kožné bunky, 
ktoré obsahujú granule farbív. Chameleón 
však nedokáže vytvoriť akúkoľvek farbu alebo 
vzor, ako si mnohí myslia. Každý druh má 
len určitú paletu kresieb, ktorú využívajú. Ich 
najčastejšie farby sú hnedá, zelená a čierna.
Chameleóny sa najčastejšie v zajatí živia 
svrčkami, alebo múčnymi červami. Vo voľnej 
prírode medzi ich korisť patria aj šváby, 
muchy, motýle, lúčne koníky, cikády a iný 
drobný hmyz. Niektoré chameleóny dokonca 
zjedia aj šalát alebo niektoré druhy ovocia. 
Tie však zjedia len raz za čas ako doplnok 
svojho menu. Žiadny chameleón nie je 
vegetarián.

JÚLIA KAMPFOVÁ, AUTORKA 
CHOVÁ CHAMELEÓNA

FOTO: VLADIMÍR KAMPF, 
AUTOR JE OTEC AUTORKY

Je pravda, čo sa o nich hovorí?

Vyfarbené

Jednou zo zvláštností chameleónov je ich 
schopnosť pozerať každým okom inde.

Chameleón je ľahko skrotiteľný živočích. 
V byte si dokáže nájsť svoje miesto na 
rastline.
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Samotár s horúčkovito 
planúcimi očami, túlajúci sa 
ulicami Barcelony s jediným 

projektom v hlave: ohromnou 
katedrálou, zložitou a krásnou 
stavbou, akú pred ním ešte nikto 
nevytvoril. 

Geniálny architekt konca 19. a začiatku 
20. storočia Antoni Gaudí prestaval nielen 
Barcelonu, ale aj celé dovtedajšie myslenie. 
Práve on vytvoril väčšinu pôvabného 
ducha španielskeho mesta Barcelona. Jeho 
originalita vyráža dych ešte aj dnes. 

Tvrdohlavec
Antoni Gaudí sa narodil v roku 1852 
v Reuse, v nie príliš bohatej rodine. 

Jeho otec bol kotlár a Antoni navyše 
od detstva trpel ťažkým reumatizmom. 
Dostával ťažké záchvaty a často musel 
sedieť doma. Možno práve vďaka tomu bol 
už ako dieťa intelektuálne veľmi vyspelý 
a v sedemnástich, pevne rozhodnutý pre 
štúdium architektúry, odišiel na univerzitu 
do Barcelony.
A už tam sa prejavila jeho túžba robiť 
si tvrdohlavo svoje. Rozhodne nepatril 
k najlepším študentom, zato už počas 
školy pracoval v ateliéroch významných 
architektov. Keď dostal za úlohu vypracovať 
nejaký projekt, urobil to tak, že jeho 
profesorom vstávali na hlave vlasy dupkom. 
Často hovorievali, že na skúške nechali 
prejsť génia alebo blázna... Odtiaľ bol 
už len krôčik k tomu, aby mladý Gaudí 
opustil všetky známe dráhy a prísne línie 
architektúry a vydal sa vlastnou, absolútne 
novou cestou.
Vtedajšia doba Gaudímu, našťastie, priala. 
Ľudia chceli vo všetkom opustiť zaužívané 
postupy a hľadali nové riešenia. Mladý 
architekt žil svetáckym životom: obliekal 
sa so švihom a eleganciou, fúzy si dával 
farbiť moderným šedivým odtieňom, rád 
navštevoval vybranú spoločnosť. Zastával 
populárne proticirkevné postoje ako 
množstvo jeho rovesníkov a nadchol 
sa pre nové sociálne myšlienky. Tie 
boli základom pre jeho prvý veľký 
projekt – ubytovanie robotníkov veľkej 
továrne. V rámci projektu Marató mali 
byť vytvorené lepšie životné podmienky 

zamestnancov fabriky. V tej dobe 
však išlo o príliš veľkú vymoženosť 
a z Gaudího návrhu sa realizovala iba 
továrenská hala a malý kiosk. Hoci bol 
z toho mladý architekt dosť nešťastný, 
znamenal tento projekt začiatok jeho 
popularity. V roku 1878 bol uvedený na 
svetovej výstave v Paríži a vďaka tomu sa 
Gaudí zoznámil s obchodníkom Eusebim 
Güellom, pre ktorého neskôr vytvoril 
množstvo stavieb.
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Sníval o pestrých farbách a netypických tvaroch

Predstava raja

Güellov park, projekt záhradného mesta 
a modernej obytnej štvrte, z ktorej je 
nakoniec nádherný park. Býval tam len 
Güell s rodinou a Gaudí, keď sa staral 
o 93-ročného otca a neter.
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V mori šedivosti
„Rohy zmiznú a hmota sa bude hojne 
objavovať vo svojich astrálnych oblinách. 
Slnko bude prenikať všetkými štyrmi 
stranami a bude to ako predstava raja,“ 
hovoril Gaudí o tom, ako si predstavoval 
stavby budúcnosti. Jeho budovy sú 
často označované ako „blahodarné oázy 
v mori hranatých, šedivých, účelových 
stavieb, útvary pulzujúce melodickým 
rytmom v mŕtvej okolitej mase“. Gaudí 
sníval o pestrých farbách, nespočetných 
ozdôbkach a netypických tvaroch. Tým 
všetkým presýtil svoje diela. Zabudol na 
všetky pravidlá aj na diktát zdravého 
rozumu. Budovy zdobil výklenkami 
a kupolami, ktoré na ne nahádzal akoby 

bez ladu a skladu, pridával ornamenty, 
zvlnené okenné rámy, zatočené stĺpy, 
pokrútené strechy. Inšpiroval sa prírodou. 
Jeho veže pripomínajú lastúry, jeho fasády 
stromoradie. Ani stôl v interiéri nemohol 
mať rovnaké a rovné štyri nohy... Každá 
maličkosť na jeho stavbách nesie originálnu 
pečať jeho fantázie. Pracoval veľa, vytvoril 
mnoho projektov a budov a ešte viac 
návrhov si odkladal len pre seba, „do 
šuflíka“ a nikdy neboli zrealizované. 
Niektoré jeho diela ľudia milovali, nad inými 
nechápavo a pohoršene krútili hlavami. 
Miláčik Kataláncov Gaudí sa nedočkal 
žiadneho významného ocenenia svojich 
architektonických návrhov.

Dodnes nedokončená
Tridsaťjedenročný Gaudí dostáva nezvyčajnú 
zákazku: postaviť katedrálu na uctievanie 
Svätej rodiny – Sagrada Familia. Vtedy ešte 
netuší, že sa z nej stane stavba storočia 

a jeho celoživotné dielo; počíta s tým, že 
ju dokončí v priebehu desiatich rokov. 
Možno by sa mu to bolo aj podarilo, ale 
zámerom cirkevných otcov bolo, aby bola 
stavba vybudovaná len z darov veriacich... 
Od roku 1914 Gaudího toto dielo pohltí 
natoľko, že odmieta všetky ostatné zákazky 
a dokonca chodí od dverí k dverám a prosí 
o príspevky na dokončenie katedrály. 
Vtedy je už samotárom, askétom, ktorý si 
len občas dopraje luxus najesť sa dosýta 
skromného jedla a býva v kancelárii priamo 
v areáli stavby Sagrada Familia. Jeho 
protináboženské postoje z mladosti sa menia 
na náboženský fanatizmus. V hlave nemá 
nič iné len obrovské geniálne dielo, aké 
doteraz ešte nikto nikdy nepostavil. Naň 
sústredí všetku svoju energiu. Ako bez duše 

sa prechádza po Barcelone a premýšľa nad 
tým, čo ešte vylepšiť. Donekonečna skúša 
najrôznejšie konštrukčné modely, ktoré udržia 
vysoké štíhle veže, až kým neobjaví ten 
správny variant.
V júni 1926, keď ako obyčajne pohrúžený 
do svojich myšlienok prechádza ulicou, 
zachytí ho električka a vlečie so 
sebou. Ťažko zranený architekt zostane 
v bezvedomí ležať na zemi. Nikto 
ho nespoznáva, taxikári sa zdráhajú 
odviezť chudobne oblečeného muža do 
nemocnice. Napokon ho tam vezme jeden 
z okoloidúcich. Hoci bol Gaudí známy po 
celej Barcelone, jeho tvár nikto nespoznal. 
Keď ho v nemocnici konečne spoznali, 
chceli ho preložiť z časti pre chudobných 
do lepšej izby, on však povedal: „Moje 
miesto je tu medzi chudákmi.“ Keď o pár 
dní nato zomrel, jeho pohrebný sprievod 
bol dlhý kilometer. Gaudího pochovali 
do jeho nedokončeného životného diela, 
katedrály Sagrada Familia.

Na dokončení Sagrady Familie sa pracuje 
dodnes. Táto ohromná stavba je nielen 
neskutočne náročná, ale veľa času zaberá 
aj odhaľovanie Gaudího zámerov a nákresov. 
Veľká časť diela totiž existuje len v jeho 
fantázii a chabých poznámkach, ktoré si 
načrtával.   KRISTIÁN PAVÚČKO

FOTO: DAGMAR CANISOVÁ

Vstupná brána do Güellovho parku.

Sagrada Familia dodnes nie je dokončená.

Malá ukážka Gaudího ponímania tvarov na 
stavbe Casa Batlló.
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V Thessalonikách sa údajne nedá 
zablúdiť. Vedú cez ne tri veľké 
hlavné ulice, na ktoré sa napájajú 

ďalšie. Väčšina z nich je do pravého uhla. 
Zablúdiť do nich sa však oplatí, aj keď sa 
to na prvý pohľad nezdá.

Zopár faktov: Thessaloniki sú druhým 
najväčším a prístavným mestom v Grécku. 
V roku 146 sa stali hlavným mestom rímskej 
provincie Macedónia. Počas byzantského 
obdobia boli po Konštantinopole druhým 
najvýznamnejším mestom. Práve odtiaľto 
pochádzajú vierozvestcovia Cyril a Metod, 
ktorí nás učili písať a šírili na našom území 
kresťanskú vieru.
Adonis Iliopoulos sa narodil priamo v centre 
Thessaloník. Podnikal tu v rôznych službách, 
až kým sa mu večný stres nezunoval. 
Funkčné firmy predal a vybral sa do 
sveta. Mal peniaze, nemal rodinu. Objavil 

suchozemské Slovensko, ktoré v tom čase 
zúfalo potrebovalo ponúknuť možnosť užiť si 
mora. Východoeurópske krajiny znamenali 
na začiatku deväťdesiatych rokov veľa 
investičných možností. Založil cestovnú 
kanceláriu Aeolus, priženil sa k nám a začal 
voziť Slovákov k slanej vode do Grécka. „A 
som tam, kde som bol pred pätnástimi rokmi... 
Veľká firma s dvesto ľuďmi na krku. Už si 
však nemôžem dovoliť opäť všetko zavesiť 
na klinec,“ hovorí. „Mám rodinu a najmä 
štvorročnú dcérku. To je môj jediný problém. 
Je mi za ňou smutno, keď veľa cestujem 
a nevidím ju. Niky Viktória je to najvzácnejšie, 
čo mám. Na všetko ostatné môžem kašlať.“
Aeolus má u nás dobré meno. Adonis firmu 
ďalej rozvíja spolu so svojím bratom Yannisom. 
Má trvalý pobyt v Grécku, na Slovensku, 
v Česku, v Maďarsku a v Rumunsku.

Jednotka
„Toto mesto treba vidieť a zažiť na vlastné 
oči. Nemá cenu o ňom rozprávať. Aj tak si 

to presne nikto nedokáže predstaviť,“ hovorí 
Adonis. „Choďte v Grécku, kam len chcete 
a opýtajte sa Grékov, ktoré mesto je podľa 
nich to naj... Väčšina odpovie, že sú to 
určite Thessaloniki. Bez zaváhania. Na život 
a na zábavu je to jednoducho jednotka.“
Samozrejme, väčšina rozvojových investícií 
krajiny putuje do hlavného mesta Atény. 
Napriek tomu majú Thessaloniki jedinečnú 

Spýtajte sa Grékov, ktoré mesto je naj...

Thessaloniki 
ako prekvapenie večera
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Adonis Iliopoulos sa v Thessalonikách 
narodil.

Ulice Thessaloník nie sú 
neprekonateľnou spleťou.
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atmosféru. Hľadača romantických centier 
a útulných zákutí starých miest síce 
neuspokoja, pretože na prvý pohľad vyzerajú 
fádne, ale ponúkajú iné, nedoceniteľné 
priority. Jednou z nich je aj dobré jedlo 
doslova na každom kroku. Gréci si 
nenechali pokaziť chuť globalizáciou. Jediný 
McDonalds v meste zíva prázdnotou. Veď 
kto by aj do neho chodil, keď všade nájde 
množstvo vynikajúco pripravených druhov 
zeleniny, mäsa, rýb a morskej hávede. 

McDonalds neuspel aj napriek tomu, že 
Thessaloniki sú mestom mladých. Sídli tu 
niekoľko univerzít. Nájsť počas školského 
roka večer miesto v kaviarni alebo 
reštaurácii je naozaj problém. Gréci si síce 
užívajú slávu krajiny, v ktorej je najviac 
stoličiek na jedného obyvateľa, Thessaloniki 
však niekedy nestíhajú uspokojiť dopyt.
„Žijú tu veľmi pohostinní ľudia, ktorí 
nemajú veľké oči. Svoje služby ponúkajú 
za prijateľné ceny,“ mieni Adonis. „Za 
dve stovky sa tu najete do prasknutia. To 
naozaj treba zažiť a ochutnať.“
Ani taxikári tu nemajú veľké oči. Po meste 
sa dá naozaj pohybovať za pár eur. Minúť 

desaťeurovku je problém tak, ako stretnúť 
podvodníka. „Tu to rozhodne nie je, ako 
v Prahe. Tam každý len pozerá, ako 
cudzinca čo najviac ošklbať,“ porovnáva.

Zdržte sa
„Niekto ide do Grécka za morom, za 
slnkom, niekto za obchodmi, iný za 
oddychom alebo za kultúrou a históriou. 
Ja sem chodím už sedem rokov a zaujíma 

ma tu úplne všetko,“ hovorí turistická 
sprievodkyňa Mária Jackulíková. Za ten 
čas sa už naučila aj po grécky, čo 
domáci oceňujú. „Rada sa sem vraciam, 
ale nechcela by som tu žiť natrvalo. Je to 
iná mentalita. Ak prídem len na návštevu, 
pociťujem tú úžasnú pohostinnosť. Keby 
som tu žila natrvalo, cítila by som sa ako 
cudzinec. A to nechcem.“
Chalikidiki a Thessaloniki sú pre Máriu 
zaujímavé najmä preto, že tu odborne rástla 
ako delegátka cestovnej kancelárie. Tu 
spoznávala ľudí a našla si tu čosi, ako rodinu, 
aj napriek tomu, že manžela a dve deti 
necháva na Slovensku. „Počas sezóny som 
bývala aj štyri mesiace v Grécku. To delegát 
ani nepociťuje, pretože stále má čo robiť. 
Strieda sa mu turnus za turnusom. O ľuďoch 
na dovolenke by som už mohla napísať 
tučnú knihu. Naučila som sa spoznávať ľudí 
a predchádzať konfliktom. Táto práca ma 
veľmi posilnila a robím ju s láskou.“
Aj podľa Márie sú Thessaloniki na prvý 
pohľad nezaujímavé mesto. „Na turistov 
naozaj spočiatku pôsobia ako rušné 
veľkomesto. Archeologické pamiatky sú 
rovno pred novými domami. V tomto meste 
sa musíte zdržať dlhšie, alebo počkať 
do večera. Thessaloniki sú prekvapením 
večera. Strávila som tu aj jednu zimu na 

jazykovom kurze a doučila sa gramatiku 
k tomu, čo som sa naučila medzi ľuďmi. 
Dvestotisíc študentov je tu naozaj vidno.“

Hysterička
Delegát „cestovky“ to nemá jednoduché. 
Dalo by sa mu závidieť, že je celé leto 
akoby na dlhej dovolenke. Aeolus si však 
na delegátoch mimoriadne zakladá, pretože 
sú bodkou za snažením množstva ďalších 
– neviditeľných ľudí. „Ak mám po celom dni 
dosť a niekto mi zavolá, že odpadáva alebo 
mu je zle, nemôžem povedať, aby počkal 
do rána... Mám predsa zodpovednosť.“
Ľudia sú všelijakí. Niekto si na dovolenku 
prichádza vybiť vnútorný nepokoj. Je 
nepríjemné, keď sa niekto taký objaví. Ako 
napríklad nevybúrená pani, ktorá dokázala 
zorganizovať pol autobusu a dovolenkárom 
dala podpísať papier o tom, že za svoje 
peniaze nedostávajú to, čo bolo dohodnuté. 
Svoju nespokojnosť a žlčovitosť dokázala 
doslova rozdávať. Na každého vrčala 
a všetky nedostatky odušu fotografovala. 
Ústretovosť nepomohla. Nakoniec chcela 
naspäť svoje peniaze a vrátiť sa domov. 
Mala však všetko, čo si zaplatila, takže 
to nebolo možné. Päť minút chcela to, 
o ďalšiu chvíľu zasa ono... Potom zasa 
to a zasa ono. Menila názory a svoje 
požiadavky každú chvíľu. Nakoniec jej 
začala pred hosťami vykrikovať: „Preboha, 
ľudia! Ako vy môžete v takomto hnusnom 
hoteli bývať.“ To bol vrchol. Majiteľka ju 

doslova vyhodila z hotela. Jej reklamácia 
vyzerala, ako diplomová práca. „Pokúšala 
som sa aspoň jej manžela presvedčiť, 
aby si nekazili dovolenku a oddýchli si,“ 
spomína Mirka. „Ak majú problém, nech 
dajú reklamácií, koľko sa im zažiada, len 
nech si nekazia čas oddychu. Skonštatoval 
len, že keď si jeho žena niečo vezme do 
hlavy, tak to takto vyzerá...“

TEXT A FOTO: DAGMAR CANISOVÁ
Mária Jackulíková je nadšená gréckou 
pohostinnosťou.

Biela veža je jednou z dominánt mesta.

Horúce mesto ponúka rad možností na schladenie a historické spoznanie súčasne.
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V panelákovom trojizbovom 
kamrlíku je všetko 
s kostolným poriadkom. 

V kuchyni stolička na chladničke, 
v kúpeľni vodovodné batérie bez 
kohútikov, v obývačke len praktické 
linoleum, okno zaistené gumičkou.

Hlavným pánom celej famílie je práve Roth 
junior. Liečba delfinoterapiou zabrala, 

autistický chlapec sa upokojil, snáď sa 
podarí dostať sa k delfínom znovu.

Obete
Odušu pobehuje z izby na chodbu, sem-tam 
pritom drgne do hocičoho, čo mu príde pod 
ruku. Občas vydáva z úst zvláštne zvuky 
a keď sa odbehne napiť vody, do obývačky 
sa vracia s nafúknutými lícami. A kde-tu 
bezdôvodne vyprskne zo seba väčší či menší 
hlt vody. No a čo, že rovno na zem... „Horšie 
by bolo, keby to pustil na nás. Ale vyhrešiť 
ho treba. Branko, čo to robíš? No no!“ príkro 

sa obráti k synovi mama Dagmar. 
Dodnes má v živej pamäti, ako jej Branko 
bravúrne dvíha bez pomoci hlavičku a ako 
sa čerstvo štvormesačný vycikal do nočníka. 
Jej výskot nahral manžel aj na video. Veľmi 
rýchlo začal bľabotať a jasne vyslovovať: 
„Mama, tata, daj.“ Priam nadpriemerné 
dieťa! Ktorá mamka by neskákala od šťastia 
a radosti. „Bohužiaľ, všetok optimizmus začal 
hasnúť okolo jedného roka. Môj skvelý syn 
zrazu začal stagnovať,“ trpko skonštatuje 
Dagmar Rothová. Mama sedemročného 
autistu Branka.
Prvé padli za obeť sklené dvierka na 
obývačkovej zostave. Šesťročná Martinka 
s plačom povedala mame, ako na poslednú 
chvíľu stihla odtisnúť od padajúceho skla 
malého bračeka. „Slzy jej tiekli, lebo tie 
dvierka sa rozbili. Jasné, že som si povedala, 
chvalabohu, že malému sa nič nestalo, 
ale ešte dlho mi mátalo v hlave, prečo ho 
tak tá sklená výplň fascinovala. Neviem to 
vysvetliť, napokon, každé malé decko chce 
všetko otvárať, zatvárať, chytať, ale ja som sa 
práve pri rinčaní toho skla zľakla. Začal ma 
nahlodávať červík.“
Chlapček po prvej sfúknutej sviečke na 
narodeninovej torte prestal napredovať. 
Slovíčka mu neliezli z pusy, ako kážu múdre 
knihy, ani obratnosť sa nezlepšovala. Slabšie 
reagoval na „povely“, bezproblémové 
trónenie na nočníku dávno prestalo byť 
samozrejmosťou. Rothovci upozorňovali na 
spomalenie vývoja detskú lekárku, ale do 
troch rokoch ich aj ona udržiavala v nádeji: 
„Niektoré deti sa rozbehnú až neskôr, niet 
dôvodu na paniku.“
Lenže bol. Branko mal tri roky, keď si 
Dagmar vydupala odborné vyšetrenie a po 
verdikte odborníkov sa jej na chvíľu zastavil 
čas. Zrútil sa jej život a ona si bezradne do 
aleluja opakovala názov diagnózy vlastného 
syna: Autizmus, a aby toho nebolo málo 
– hneď jeden z najťažších stupňov.
„Nemali sme ani potuchy, čo to znamená. 
Po preplakaných nociach sme napokon 
museli ortieľ prijať. Náš syn je postihnutý 
a jeho choroba je nevyliečiteľná,“ dnes už 
smelo spomína ocko Braňo. V jeho famílii 
začalo akútne zháňanie informácii, čo to 
autizmus je, ako sa prejavuje. „Pomáhali 
známi, rodina, čítali sme si články 
z internetu a chtiac-nechtiac museli priznať: 
Áno, náš Branko je takýto. Je a bude 

Kopa dôvodov na paniku

Braňo

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

„Drobca“ Branka treba večne strážiť, 
kontrolovať, usmerňovať. Je autistom 
a mama s ocom aj sestrou Maťkou vedia, 
že ich život sa so životom obyčajnej rodiny 
nedá vôbec porovnávať.
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autistom. A chlácholili sme sa jediným, veď 
neumiera.“

Bratská láska
Postupne mizli z poličiek všelijaké čačky, 
Branko mal najväčšie potešenie, keď hodil 
o zem hocijakú vázičku, pohár, sošku. 
Všetko preč z jeho dosahu! Ani plech 
s koláčom odložený na chladničke preň 
nebol neprekonateľnou prekážkou. Malý silák 
sa vynašiel. Prišupol si stoličku, vyštveral sa 
na ňu a vyjedal ostošesť. „Chutí mu, musíme 
ho krotiť, inak si s ním neporadíme. Autizmus 
je metabolická porucha, nadváha je v jeho 
prípade logická, už teraz váži cez štyridsať,“ 
spresňuje pán Roth a vezme do náručia 
bucľatého syna. Pobozká ho, pohladká 
a spolu sa smejú. Rothovci sa naučili žiť 
s autizmom, tešiť sa z drobností a banalít, 
napríklad keď ich chorý syn poslúcha pri 
obliekaní. „Sám to nezvládne, ale keď mi na 
povel podá ruku, natiahne nohu, vtedy sa 
teším, že nám to ide ako po masle.“
Branko nerozpráva, postupne zabudol aj 
známe slová „mama, tata, daj“, odmlčal sa, 
no o to viac vystrájal. Keď vyrástol z plienok, 
bez problémov sa vycikal hoci aj uprostred 
izby. „Keby len to, nie raz nám stolicu líčil 
po stenách. Nepomáhali ani tresty, občas 
sa síce chytal za zadok a rýchlo si sadal, 
aby jednu výhražnú po ňom nedostal, ale 
trvalý efekt nijaké trestanie neprinieslo. Pre 
každého rodiča je ťažké uvedomiť si, že 
jeho dieťa za všetky zlé prejavy nemôže, 
veď je choré, no na druhej strane pokarhať 
ho treba. Aj keď ma to vždy zabolí na duši,“ 
vyzná lásku k chorému synovi jeho ocko.
Dvanásťročná Martinka sa za svojho brata 
nikdy nehanbila a čím je starší, tým viac 
ho ľúbi. Braňo mal obdobie, keď jej fyzicky 
ubližoval. Išiel na to prefíkane. Vyzeralo to, 
že ju chce tuho objať, a keď ju mal pri sebe, 
celou silou jej zahryzol do líca. A ona po tom 
s odtlačkami jeho zubov musela do školy,“ 
popisuje jeden z prejavov súrodeneckej 
lásky Dagmar. 

Potlesk
V zápale skákania po izbe zrazu z Branka 
vylezie slovo „hanba“. Naučený povel, 
ktorý postaví do pozoru celú famíliu. Braňa 
treba odprevadiť na toaletu. Ocino rýchlo 
nasmeruje spoteného chlapca na záchod 
a po chvíli počuť jeho potlesk. Branko sa 
sám vycikal. „Výborne, si chlapík.“ Jeden 
z neodškriepiteľných dôkazov, že vlaňajší 
pobyt na Jáve nebol obyčajným výletom. 
„Delfinoterapia nám do bodky zmenila život. 
Konečne k lepšiemu. Mám pocit, že sme sa 
otočili o stoosemdesiat stupňov,“ s radosťou 
okomentuje „dovolenku“ s delfínmi Dadka. 
O tejto liečebnej metóde sa dozvedeli od 
známej. „Nemala som prečo váhať, takmer 
okamžite sme sa rozhodli, že aj keď smrdíme 
grošom, tých stotisíc skúsim zohnať aj keby 
som mala jamy kopať.“ V kostole vyvesila 

oznam s prosbou o finančný dar pre svojho 
autistického syna, listami oslovila milión 
firiem, nadácií, združení. Peniažky pribúdali 
na účte veľmi pomaly, zhruba po pol roku 
však Rothovci začali veriť, že mama so 
synom na Krym poletia.
V auguste minulého roka sa tak aj stalo. 
A dnes do nebies velebia každého, kto im 
stotisícovú delfinoterapiu zasponzoroval. 
Výsledok? „Je oveľa pokojnejší, polovica 
z toho, ako skákal a vyvádzal ešte pred 
rokom. Miluje vodu, vaňu mu napúšťam aj 
tri-štyrikrát za deň. Len kohútiky z batérii 
nosíme vo vrecku, Braňo by bol schopný 
vytopiť celý barak,“ začína s vyratúvaním 
úspechov po delfinoterapii hlava rodiny. 

A manželka pridáva: „Naučil sa hygiene, 
keď povie ‚hanba‘, bez protestov ideme na 
záchod a tam urobí, čo treba. Pochvalu za 
‚dobre vykonanú prácu‘ má rád. Okrem toho 
sa mu pomaličky rozväzuje jazyk. Najnovším 
slovíčkom je ‚moja‘, je sladký, keď ku mne 
príde, snaží sa ma objať a zrazu z neho 
vylezie: ‚Moja.‘ V posledný deň pobytu 
s delfínmi ma šokoval. Boli sme naobliekaní 
v neoprénoch v mrazivej vode, blížil sa 

k nám delfín a ja hovorím malému: Aha, ide 
rybička! On ma opravil: Delfín,“ žiari šťastím 
pani Dagmar.
Plávanie s delfínmi bola hlavná náplň 
krymského pobytu. „Sú to inteligentné 
zvieratká, neublížia a deti ich zbožňujú. 
Braňuško donekonečna šulkal delfínom 
plutvy, hladkal ich okolo očí a to krásne 
zviera pri ňom ostalo. Nerozumiem, ako je 
to možné, ale jedno viem – delfíny zabrali. 
Svojou rozvahou a pokojom rapídne zlepšili 
psychický aj fyzický stav môjho syna.“
Tento rok by chceli terapiu absolvovať znovu. 
„Bude to o pár tisíc lacnejšie, nemusíme si 
kupovať neoprény, ani kufre, všetko máme, 
a hoci s peniazmi je to stále veľmi slabé, 
ja verím, že znovu poletíme. Sponzorov už 
niet, veľké firmy nás síce odbili strohými 
negatívnymi odpoveďami, ale snáď sa 
na nás usmeje šťastie. Keby som si mala 
zobrať aj pôžičku, ale na Krym sa musíme 
vrátiť. Braňo sa určite pohne zas vpred. 
Budem najšťastnejšou mamou na svete, 
ak sa mu rozviaže jazyk, ak ku svojim trom 
- štyrom slovám pridá hromadu ďalších.“ 
Jej opatrovateľský príjem a manželov 
šoférsky síce nie je ideálnou kombináciou 
pre splácanie úveru, ale : „Aj keby sme mali 
hladovať, na Krym chcem ženu so synom 
dostať ešte aspoň raz. To naozaj pochopí 
len rodič autistu. Delfíny nás však strašne 

nabudili, šťastím pre nás je, keď môže 
manželka sama vybehnúť do obchodu. 
Kým som ja v práci, syna zatiaľ postráži 
Martinka. Pred delfinoterapiou nič podobné 
neprichádzalo do úvahy. Dcéra by ho 
nezvládla. Verte mi, Braňo sa v ľadovej vode 
zmenil. Tie delfíny sú zázračné.“

LUCIA LACZKÓ, AUTORKA JE 
REDAKTORKA PLUS7DNÍ

FOTO: ALAN HYŽA

� 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 konkrétnych ľudí, ktorí sa nie vlastnou 
vinou ocitli v ťažkej situácii. Možno sa 
nájde niekto, koho príbeh autistického 
Branka oslovil natoľko, že sa rozhodne 
pomôcť mu. OZ Medzi nami garantuje, 
že všetky financie budú využité na 
úhradu delfinoterapie na Kryme.
Číslo účtu, kam môžete posielať váš 
príspevok: 4 040 218 205/3100 (Ľudová 
banka). Pripíšte poznámku – Braňo.
Tel. kontakt na OZ Medzi nami: 
0915 174 507

V strohej slovnej zásobe má Braňo miesto aj pre slovo „delfín“.
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Tento priestor NB je vyhradený názorom, ktoré sú možno trochu odlišné. Provokatívne. Nehladkajú čitateľa, neutvrdzujú ho v jeho presvedčení, ale idú proti srsti. Ich cieľom však 
nie je vyprovokovať hnev a nenávisť, ale podsunúť čitateľovi námet na premýšľanie, potravu pre mozog. Je očistné prevetrať občas zatuchnuté skrine a prečesať sa proti srsti! 
Zahoďte teda predsudky, zahoďte nemenné pravdy a poďte si s nami zapolemizovať o iných názoroch, predstavách a pocitoch. 
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V západnej Afrike žijú opice, 
ktoré domorodci chytajú 
zvláštnym spôsobom. Využívajú 

ich hlúposť a neschopnosť pustiť 
z ruky niečo, čo ukoristili, i keď 
ich to ohrozuje priamo na živote. 
Poviete si, hlúpa opica, ale 
v skutočnosti toto správanie nám 
ľuďom nie je vôbec vzdialené. 

Podľa zoológa Alfreda Brehma to funguje 
takto: do prázdnej kokosovej škrupiny 
vydlabú domorodci taký otvor, aby cez 
neho prešla opičia rúčka v natiahnutom 
stave, ale nie vtedy, keď je zaťatá do 
päste. Dovnútra sa vloží chutná návnada, 
napríklad varená ryža, a pasca sa pripevní 
na okraji pralesa. Opička prestrčí ruku 
cez otvor a keď už sa raz potravy zmocní 
a drží ju v ruke, neuvoľní päsť ani za 
svet. Tým pádom si nevie ruku vytiahnuť 
z pasce a ujsť. Stáva sa ľahkou korisťou 
domorodých lovcov a jej osud je smutný. 
Doslova za hrsť ryže skončí na trhu ako 

exotický suvenír, alebo na domorodom 
pekáči. 

Vrabec v hrsti?
Koľkokrát sme sa správali aj my, 
múdri ľudia, rovnako ako tá nešťastná 
opica? Koľkokrát sme si už poriadne 
skomplikovali život, či dokonca ho 
ohrozili pre niečo, čo sme vlastnili, 
čo sme už mali v rukách, doslovne aj 
obrazne? V podstate v živote ani nič iné 
nerobíme, len neustále riešime, či pustiť 
tú ryžu z ruky a ísť. V medziľudských 

Otvor akurát na ruku s otvorenou dlaňou

Život, nie majetok
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R O K O  O D  M I Š K Avzťahoch, v kariére, v politike, vo voľnom 
čase. Dať výpoveď v nudnej štátnej 
správe a ísť robiť do súkromnej firmy 
za neporovnateľne väčšie peniaze, ale 
bez úradníckej definitívy? Uspokojiť sa 
s nevhodným mužom vedľa seba, alebo 
sa s ním slušne rozísť a veriť, že ten 
pravý ešte len príde? Investovať úspory 
do cenných papierov, či dokonca do 
podnikania, alebo ich radšej nechať 
pekne v banke na maličkom úroku? Je 
lepší vrabec hrsti – teda ryža v hrsti, 
alebo holub na streche – teda sloboda, 
život a šanca najesť sa v budúcnosti ryže 
do sýtosti?

Ryžu aj slobodu?
V riešení tejto neustále sa vracajúcej 
otázky vlastne riešime nedôveru v okolitý 
svet a veľakrát nedôveru v seba 
samého a svoje schopnosti. A nie je 
to nijako výnimočné. Podľa prieskumov, 
väčšina ľudí zvolí radšej minimálny zisk 
s maximálnou istotou, ako by išla do 
určitého rizika s perspektívou vysokého 
zisku. 
To by bolo v poriadku, keby sme potom 
s tým minimálnym ziskom boli aj spokojní. 
Ale my by sme chceli aj istotu, aj veľký 
zisk. My by sme chceli aj hrsť ryže aj 
slobodu a život. To nám síce kdekto 
dokáže pekne sľúbiť, ale nikto nám to 
nemôže splniť. 

Akákoľvek obeta?
Biológ Stanislav Komárek prirovnáva 
podobné životné momenty k antickej 
dráme, keď božstvo od človeka žiada 
nejakú obetu, najprv celkom maličkú. 
Ak ju nedostane dobrovoľne, svoje 
nároky stupňuje, až si napokon vezme 
samo oveľa viac, niekedy s fatálnymi 
následkami. To, čo chceme za každú 
cenu udržať, to si napokon aj udržíme. 
Ale každá cena je skutočne každá cena. 
Aj život. 

V tuneli
Najdôležitejší bezpečnostný pokyn pri 
používaní novootvoreného tunela Sitina 
v Bratislave znie: Zachraňuj život, nie 
majetok. Znie to jednoducho a logicky, ale 
dokáže človek nechať v tuneli bez dozoru 
nabúrané auto, ktoré ho možno stálo celý 
jeho majetok a utekať preč, keď sa mu 
možno nič nestane, ani keby pri aute 
pre istotu zostal a strážil ho? Dokáže si 
v panike spomenúť, že sa nemá správať 
rovnako hlúpo ako opice v susednej zoo? 
Dúfam, že áno. 

ELENA AKÁCSOVÁ, 
www.t-station.sk 

FOTO: BRANISLAV REBROŠ
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Po novom má 
brazílske Rio 
de Janeiro 

jeden z novodobých divov 
sveta. Nad Guanabarským 
zálivom otvára svoju 
kamennú náruč kolosálna 
socha. To, čo je však 
dôkladne ukryté za 
mohutnou horskou hradbou 
a k čomu je Kristus Spasiteľ 
bdejúci na vrchu Corcovada 
otočený chrbtom, je temný 
tieň chudobných štvrtí 
favelas na sever od centra.

Mesto v meste. Ľudský úľ chudoby 
a kriminality. Bežný obyvateľ Januárovej 
rieky, ako sa v preklade povie Riu, tieto 
končiny nikdy naživo neuvidí. Veď načo 
riskovať holý život! Smutne známe štvrte 
si totiž žijú svojím vlastným životom bez 
pravidiel. Bez vody, elektriny, bez možnosti 
vzdelania a lekárskej pomoci. Ich obyvatelia 
sa pretĺkajú životom, hŕstka nadaných sa 
živí maľovaním obrazov a ich predajom 
na jednej z najznámejších pláží sveta – 
Copacabana. Vo faveloch žije takmer tretina 
sedemmiliónovej metropole, ľudia hľadajúci 
svoje vysnívané miesto medzi tunajších 
„cariocas“. 

Osudy vyhnancov
Väčšina mestských zaujímavostí sa 
nachádza v južnej časti Ria. Turista, 
sledujúc ďalekohľadom mesto z Cukrovej 
homole, alebo prechádzajúci sa po pláži, 
nemôže a možno ani nechce spoznať 
všedný život ukrytý pred jeho zrakom.
Ľudia z favelas sú rôznych tvárí, pletí, či 
vierovyznaní. Spája ich však spoločný osud 
vyhnanca odvrhnutého od spoločnosti. 
Bezútešný život s minimálnymi šancami na 
zmenu riešia často drogami, alkoholom, či 
kriminálnou činnosťou najhrubšieho kalibru. 
Ostrí chlapci z periférií, ktorí si hovoria 
„pitboys“, sú známi svojou bezohľadnosťou 
a krutosťou nielen voči „gringom“, ale voči 
komukoľvek, kto zablúdi do ich teritória. 

 Favely sa stali synonymom chudoby

Kristovi 
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Ich detstvo by mohlo byť 
aj krajšie, keby...
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y a kriminality

za chrbtom
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Silné znaky intolerancie pramenia z ich 
beznádejného postavenia v spoločnosti. 
Životný osud ľudí žijúcich na pokraji biedy 
sa stal v Brazílii celonárodným problémom. 
Každé väčšie mesto zápasí s takouto 
zdanlivo neriešiteľnou situáciou. Avšak 
najťažšie bremeno stojí na pleciach Rio de 
Janeira. Túžba žiť v meste snov a stať sa 
„cariocas“, ženie do Ria stále viac a viac 
ľudí, ktorých jediným útočiskom sa stávajú 
plechové chatrče na severných perifériách. 
Tŕnitá a nerovná cesta, na ktorej konci je 
len beznádej a zúfalstvo.

Biedna perspektíva
Brazília je v súčasnosti štvrtá na svete 
v počte vrážd na počet obyvateľov, 

pred ňou sú už len Kolumbia, Rusko 
a Venezuela. Čo je však horšie, neustále 
tu klesá vek obetí, najviac je ich tu medzi 

15 až 24-ročnými mladíkmi. Perspektíva 
chlapcov v chudobných štvrtiach nie 
je veľká, až príliš rýchlo tu v prostredí 
drogových dílerov dospievajú a ešte 
rýchlejšie zomierajú. Hovorí sa, že ani 
ten najprezieravejší díler sa nedožije 35 
rokov. Rio má pritom až 750 favel. Podľa 
úradníkov je až polovica týchto slumov pod 
nadvládou drogových gangov. Žije tam 
pestrá zmes ľudských rás, v ktorej hlavnými 
ingredienciami boli krv juhoamerických 
Indiánov, afrických černochov a potomkov 
portugalských, španielskych a francúzskych 
dobyvateľov. 

Zablúdené guľky
Ak vo favele ochorie váš otec alebo vaše 
dieťa, a vy potrebujete drahé lieky, na ktoré 
nemáte, je to práve mladý narkotrafikant 
z vašej komunity, ktorý vám na ne dá 
peniaze. Nie požičia, ale dá, a možno ešte 
zariadi, aby vám ich na motorke doviezli. 
Znie to naozaj paradoxne, ale pre milióny 
obyvateľov najchudobnejších štvrtí Brazílie, 

Januárová rieka
Rio de Janeiro v preklade znamená 
Januárová rieka. V Guanabarskom 
zálive však žiadna veľká rieka nie je. 
Portugalský moreplavec a objaviteľ Ria 
Gaspar de Lemos sa pri pomenúvaní 
tohto miesta v januári 1502 jednoducho 
pomýlil. Malo vynikajúcu polohu na 
vybudovanie prístavu, no zužitkovali ju 
až o vyše sto rokov neskôr Francúzi. 
Obrovská krajina sa stala výdatným 
zdrojom kávy, pomarančov, cukrovej 
trstiny a nerastov pre Európu. Od roku 
1763 bolo Rio de Janeiro hlavným 
mestom krajiny, spolu s ňou oslávilo aj 
vyhlásenie nezávislosti od Portugalska 
v roku 1822, až kým úlohu hlavného 
administratívneho centra štátu v roku 
1960 neprevzalo od základov postavené 
nové hlavné mesto Brazília. V širšej 
aglomerácii okolo Ria žije až 15 miliónov 
obyvateľov. Miestni obyvatelia, nazývaní 
aj „cariocas“, vraj majú radi zábavu ako 
nikto iný.

Smutná hra na spasiteľa v štvrti biedy.

Aj chudobní sa 
radi hrajú a bavia.
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je to bežný fakt. Ide síce len o gestá 
a maličkosti, ale je to oveľa viac, ako tejto 
najchudobnejšej a veľmi početnej vrstve 
v brazílskej spoločnosti dáva štát. 
Ten sa v ich špinavej štvrti prezentuje 
inak. Represívnou a po zuby ozbrojenou 
policajnou zložkou, ktorá s dílermi drog 

bojuje na diaľku, a ich „zablúdené guľky“ 
majú na svedomí často nevinných civilistov 
vracajúcich sa z práce, či ich deti 
prichádzajúce zo školy. Prestrelky medzi 
políciou a mladými narkotrafikantmi, ktorí 
riadia malý štát v štáte, sú vo veľkých 
mestách, ako je Rio de Janeiro, Fortaleza 
či Salvador de Bahia na dennom poriadku. 

Chudoba, tony kokaínu, rýchle dospievanie 
a náhla smrť, to je tvár Ria, o ktorej 
väčšina turistov, popíjajúcich dole na 
Copacabane kolu, nemá ani potuchy. 

JURAJ SEDLÁK, AUTOR JE 
REDAKTOR TÝŽDENNÍKA ŽURNÁL

Na ulici doma.

Jeden z najsmutnejších okamihov.

Daj si pivo, brácho!

Čím vyššie, 
tým lepšie.

Tu sa končí 
na cintoríne skôr.

nb74.indd   31nb74.indd   31 20.7.2007   14:33:2020.7.2007   14:33:20



Stane sa, že diváci chápu dielo 
Diany Kacarovej inak ako ona. 
Raz napísala vážnu, smutnú hru, 

a návštevníci predstavenia sa na nej 
celkom dobre zabavili. Vyznela im tak... 
tragikomicky. 
� Film ťa zaujímal odjakživa?
- Ako dieťa som žila jednou nohou vo 
fantázii, čo mi aj zostalo, takže vymyslené 
príbehy boli pre mňa vždy prijateľnejšie 
než realita. Odmalička som písala 
a v puberte som začala pozerať filmy, 
ktorým som nerozumela a bavilo ma lúštiť, 
o čom vlastne sú. Môj prvý takýto film bol 
Zväčšenina od Antonioniho. Napriek tomu 
vo filmoch bolo všetko pochopiteľnejšie než 
v živote. Takže štúdium scenáristiky bolo 
neskôr mojou jedinou voľbou. 
� Dalo ti štúdium na VŠMU to, čo si od neho 
očakávala?
- Prvé dva roky mi dali veľmi veľa. Našla 
som tam ľudí, ktorých som dlho hľadala. 
Moji pedagógovia si prirodzene získali môj 
rešpekt – a to len ťažko znášam autority. 
Našla som si aj priateľov, s ktorými som 
si mala čo povedať. Vlastne som prvýkrát 
našla komunitu, ktorá mi vyhovovala. 
A neopustila som ju doteraz. 

� Po škole si vyskúšala rôzne zamestnania...
- Zistila som, že povolaniu scenáristika 
sa nedá venovať len tak a že sa musím 
reálne zamestnať. Vyskúšala som všeličo. 
Televíziu, reklamu, denník. Najpodstatnejšie 
bolo pre mňa písať. Bola som ochotná 
písať čokoľvek. Nevyhýbala som sa ničomu, 
bola som šťastná, keď mi niekto ponúkol, 
že môžem niečo napísať, nech by to bol 
trebárs aj list alebo recenzia. Keď som 
už bola vypísaná, odišla som na pol roka 
do Tuniska ako sprievodkyňa cestovnej 
kancelárie.
� Teraz si na voľnej nohe, robíš si, čo 
chceš. Vyhovuje ti to? Nechýba ti istota 
zamestnania?
- Teraz som vo vysnívanej fáze. Živím sa 
scenáristikou, s Robom Švedom píšem 
scenár celovečerného filmu a okrem 
televíznych scenárov píšem aj veci, 
v ktorých sa môžem vyjadriť úprimne 
o sebe samej. Na Slovensku je teraz pre 
scenáristov celkom priaznivá situácia. 
Televízie pochopili, že potrebujú pôvodnú 
tvorbu, a teda aj scenáristov. Zamestnať sa 
nechcem. Páči sa mi, keď pracujem sama. 
Môj najlepší spolupracovník je laptop. 
Ráno vstanem, prejdem meter k počítaču, 
zapnem ho, urobím si kávu a celý deň 
môžem písať. S laptopom a textom sa mi 
komunikuje ľahšie ako s ľuďmi.

� Hľadáš svoje príbehy aj v každodenných 
situáciách vonku na ulici? Alebo sa rodia len 
v tvojej hlave?
- Skôr sa rodia v mojich prstoch. Rada 
pozorujem, ale príbeh vzniká až z chémie 
medzi mojimi prstami a počítačom. Nikdy 
neviem dopredu presne povedať, o čom 
a o kom bude. 
� Nikdy sa neinšpiruješ konkrétnymi ľuďmi?
- Inšpirujú ma skôr vzťahy než konkrétni 
ľudia. Na texte sa mi páči, že sa v ňom 
človek nemôže zaprieť, aj keď si prenesie 
príbeh do vesmíru, vymýšľa si alebo klame. 
Nech píše čokoľvek, hoci aj sms správu, 
je to jeho autobiografia. Takže nepíšem 
o ničom inom, iba o sebe. 
� Chceš tvoriť pre zábavu, alebo preto, lebo 
chceš svojimi textami ľuďom niečo odkázať?
- Keď píšem pre televíziu, uvedomujem si, 
že ide o zábavu, niekedy aj dosť povrchnú, 
a snažím sa dodržať zábavný žáner. Keď 
píšem pre rozhlas, film alebo divadlo, 
píšem skôr veciach, o ktorých pochybujem 
a kladiem si otázky. Ani by ma nebavilo 

dospieť k nejakým odpovediam, ktoré by 
som mohla niekomu vtĺkať do hlavy.  
� Budeš mať v lete ešte chvíľu času na 
to, aby si sa odtrhla od písania? Ako ho 
využiješ?
- Cestujem priebežne celý rok, tak nie 
som poháňaná tým, že keď príde leto, tak 
musím ísť na dovolenku. Ale keď koncom 
augusta dokončím scenáre, príde čas, 
keď si budem môcť oddýchnuť a niekam 
sa vybrať. Na vysokej som cez prázdniny 
prestopovala takmer celú Európu. Teraz 
som v pokojnejšej fáze, nemám potrebu 
objavovať nové miesta. Skôr by som sa 
chcela niekam vrátiť. Láka ma Rusko 
a Portugalsko. Mám rada ruský jazyk, ľudí 
aj kultúru. A Portugalsko preto, že je tam 
dobrý vietor. Stojíte na brehu Atlantiku 
na konci Európy, pozeráte sa na oceán 
a uvedomujete si, že za ním je už len 
„Nový svet“, Amerika… Pláž na konci 
Európy je úplne iná ako ostatné. 

JANA ČAVOJSKÁ, AUTORKA 
JE REPORTÉRKA +7DNÍ

FOTO: DAGMAR CANISOVÁ

Pláž na konci Európy je iná ako ostatné

Dobrý vietor
� DIANA KACAROVÁ (1977), 
scenáristka a publicistka, píše divadelné, 
filmové a rozhlasové scenáre. Z tých 
najznámejších spomeňme dokumentárne 
seriály Najväčšie kriminálne prípady 
Slovenska, Najväčšie tragédie Slovenska, 
seriál Medzi nami, animovaný film 
Steblá trávy, Rok hada. Diela podľa jej 
scenárov získali rôzne ocenenia (Cenu 
novinárov OTO 2006, Cenu primátora 
ART Film Trenčianske Teplice 2004, 
Cenu Literárneho fondu za najlepší 
dramatický debut). V súčasnosti pracuje 
s režisérom Róbertom Švedom na scenári 
celovečerného filmu Čubírková.
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Réžia, hudba, text: Kamil Žiška
Dramaturgia: Miriam Kicsinová
Scénografia: Zuzana Malcová
Kostýmy: Barbora Šujanská
Hrajú: K. Šafaříková, J. Ružička/M. Weis, D. 
Fischer, L. Doza, J. Moravek, I. Hostaková
Uvádza: Divadlo Ludus
Inscenácia je určená predovšetkým 
deťom a mládeži, ale rozhodne je 
obohacujúca aj pre dospelých divákov. 
Autor a režisér Kamil Žiška inscenoval text 
silne inšpirovaný nemou groteskou. Využil 
hravosť a spontánnosť hereckého súboru, 
ktorý pozostáva zo študentov konzervatória 
a VŠMU. Inscenácia je zaujímavá 
predovšetkým svojou syntézou hudby, 
tanca, spevu a herectva. Hudba a tanec sú 
tak hlboko späté a organicky vychádzajúce 
z textu, že sa stávajú „samostatnou 
postavou“ predstavenia.
Príbeh je jednoduchý - čistá láska dvoch 
mladých ľudí v kontraste s dravým 
prostredím filmu. Stavajú si vzdušné zámky, 
až kým sa muž nedostane ako herec do 

blízkosti slávnych hviezd. Je čoraz viac 
zamestnaný, no nie šťastný, a vzťah s jeho 
dievčaťom ho vnútorne očisťuje a udržiava 
v túžbe po návrate k nej. 
Prostredie filmu je znázornené ironicky 
a s humorom, podčiarknutý je vplyv nemej 
grotesky, pohybové štylizácie sú vystavané 
na podnetoch z rovnakého obdobia. Keď 
k tomu pridáme využitie tanca a stepu, 
ktorý herec predvádza s topánkami na 
rukách a s rukami na stole, môžeme 
bezprostredne vnímať atmosféru čias, 
v ktorých vzniká nemý film. 
Scéna je zostavená z absolútne funkčne 
vytvorených paravánov, ktorých postavenie 
je obmieňané na základe odlíšenia 
priestoru. 
Napriek vysokej štylizácii je toto 
predstavenie vhodné pre deti a mládež. 
Mladý alebo detský divák nemôže odtrhnúť 
oči od dynamickej výstavby inscenácie, 
pričom mu ostáva dostatok priestoru na 
využívanie vlastnej fantázie.

VERONIKA DIANIŠKOVÁ

FLUNK

Personal Stereo
Beatservice / Wegart, 2007
Svieži závan zo severu 
v podobe nového albumu 
nórskeho tria. Hudba sa ako obvykle 
sústreďuje okolo elfských vokálov Anje Øyen 
Vister, vrstvených gitár a iných strunových 
nástrojov Joa Bakkeho a programovanej 
elektroniky Ulfa Nygaarda. Album je istým 
spôsobom temnejší ako jeho predchodcovia, 
trademarkom hudby Flunk je však stále 
povznášajúca melanchólia. 

COLLEEN

Les Ondes 
Silencieuses

Leaf / Wegart, 2007
Francúzska hudobníčka prichádza s tretím 
albumom, kladie dôraz hlavne na prirodzené 
tóny živých nástrojov: violy da gamba, spinetu, 
akustickej gitary, klarinetu a krištáľového skla 
ako perkusií. V hudbe Colleen sa to základné 
nezmenilo: je to hudba jednoduchá a zároveň 
magická.

H U D B AD I V A D L O
Kamil Žiška: 

Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina

www.wegart.sk
Inzercia
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názoru redakcie. Časopis Nota bene je registrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom: 2606/2001 ISSN 1335-9169. Časopis Nota bene je členom International Network 
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O
hromujúci čínsky pokrok je viditeľný aj na železničných tratiach. Popri 
futuristických dopravných prostriedkoch, ktoré zdolávajú niektoré úseky 
rýchlosťou viac ako dvesto kilometrov za hodinu, premávajú aj menej 
vábne a pomalšie „približovadlá“. Číňania cestujú takmer neustále. 

Trať medzi Pekingom a Šanghajom patrí medi najfrekventovanejšie. Okrem 
moderných rýchlovlakov tu premávajú aj naozaj zle vyzerajúce súpravy 
rozhrkaných, špinavých vozňov. Je to ako všade naokolo, kde ohurujú 
moderné mrakodrapy, vedľa ktorých stoja staré rajóny domcov. Zo Šanghaja 
do hlavného mesta Číny sa po koľajniciach dá dostať za pol dňa až za viac 
než jeden deň. Tisíc tristo kilometrov je najlepšie prespať – ak sa dá. Spacím 
vlakom sa môže stať aj tá najposlednejšia lokálka. Mimochodom: Aj ona 
prekoná vzdialenosť stoviek kilometrov. V Číne je veľa vecí obrovských 
a vzdialenosti medzi ne rozhodne patria.
V pomalom vlaku na tvrdých sedadlách je dovolené všetko. Nikto sa nečuduje, 
že si napríklad ktokoľvek a kdekoľvek zapáli cigaretu. Našinec by sa zhrozil, 
Číňan to berie bez najmenších problémov. Vôbec pri tom neprekáža, ak si 
cestujúci starec prenesie svoj zvyk aj do moderného vlaku, plného nálepiek 
s prečiarknutými cigaretami... A vedľa neho môže sedieť aj mamička 
s dojčaťom. Najlepšie je však aj tak dlhú cestu prespať. Číňania v dopravných 
prostriedkoch radi spia. TEXT A FOTO: DAGMAR CANISOVÁ

Vlak (zo Šang)haja
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